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 عرفی کلی از کتاب حاضر م

که توسط آقای هدایت محمودی به رشته ی تحریر  " کتاب تو موفق به دنیا آمدی" 

موضوع کلی  واست درآمده است ، کتابی است که در رده ی موفقیت به چاپ رسیده 

مربوط به رشد شخصی و موفقیت و استفاده از قوانین موجود در طبیعت و نحوه  کتاب 

به شکل صحیحی  استفاده و به خدمت گرفتن این قوانین را مد نظر قرار داده و خواننده را

در راه موفقیت و پیشرفت قرار می دهد ؛ چون هر کسی که برای اولین بار این کتاب را 

در دست بگیرد متوجه روان بودن متن و موضوع و متناسب بودن این کتاب با  افکار خود 

خواهد بود ، چرا که کسانی که به دنبال چنین مطالب و موضوعات و کتاب هایی هستند 

ین و مهم ترین خواسته شان پیشرفت و موفقیت در هر جنبه از زندگیشان است مسلماً اول

منبعی است برای کسانی که می خواهند به به جرأت می توانم بگویم که کتاب حاضر و 

جای مراجعه به کتب گوناگون با نویسنده های متفاوت و البته با نگاه و نظریه های 

اده کرده و همان یک کتاب را به عنوان راهنما گوناگون ، از یک منبع به طور جامع استف

فصل می باشد که با ترتیب قرار گیری  5این کتاب شامل  برای خودشان در نظر بگیرند .

می توانید از کل کتاب به نحو مطلوب استفاده کرده و با راهنمایی هایی که به خواننده می 

زندگی خود و دیگران داشته  دهد، می توانند بهترین انتخاب ها را در تمام زمینه های

در واقع هر بخش و فصل از این کتاب مباحثی چالش بر انگیز را مطرح و البته  باشند. 

  و راهکاری برای هر مسئله ارائه نموده است.  پاسخ
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  خیلی های دیگه نهچرا برخی ها موفقند ولی  .1 فصل

بهه  برای من همیشه این سوال وجود داشت که چرا برخی ها موفقند ولی خیلی های دیگر

ر موفقیت در زندگی نمی رسند. این موضوع خیلی جالب بهود کهه بهدانط چ هور دو ن هر د

 تقریبها شرایط تقریباً یکسان ، مثالً در یک کالس درس می خواندند و یا در یک من قهه و

گی در زنهد ده هایی با شرایط مشابه ، زندگی می کردند، حال آنکه  نتایج مت اوتیدر خانوا

 حقیقاتطکسب می کردند. در واقع این سوال همیشه آزارم میداد تا اینکه در جستجوها و ت

 :به موضوعات جالبی برخورد کردم

 تعریف موفقیت .1-1

 موفقیت؛ تشخیص پیوسته و مداوم ایده آل و هدفی ارزشمند است.

 "ارل نایتینگل "                                                   

ط. ته باشهیقبل از اینکه بدنبال کسب موفقیت باشیط، ابتدا باید تعریف دقیقی از آن داش

شته موفقیت؛ تشخیص پیوسته و مداوم ایده آل و هدفی است که ارزش وقت گذاشتن را دا

رف زمهان صهترین دارایی در زندگی بوده و موفقیت را بها باشد، زیرا وقت و زمان، با ارزش 

رد، می شود بدست آورد. موفقیت برای هر شخصی تعریف خاص خودش را دارد ، زیرا هر ف

شهده   دارای ایده آل و هدف منحصر ب رد خود بوده و رسیدن به اهداف و ایده آل تعیهین

ه بعد: سما در  د نظر می باشد.توسط فرد( ، نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت  فرد مور

به  ، زندگی می کنیط؛ لذا ، موفقیت زمانی حاصل می شود که فیزیکی، ذهنی و روحانی

د، ر سه بعشناخت هر سه بعد پرداخته و آنها را مورد توجه قرار دهیط و برای موفقیت در ه

 تالش کنیط.

 دالیل عمده عدم موفقیت بسیاری از افراد .2-1

ه ما انسانها، رسیدن به موفقیت است. در واقع موفقیت همه ما هدف از آفریده شدن هم

تضمین شده است، مگر اینکه خودمان نخواهیط موفق شویط. با این وجود ؛ بهی  از نهود و 
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پنج درصد افراد به موفقیت نمی رسند. دالیل زیادی وجود دارد که آنها را از موفهق شهدن 

 باز می دارد:

 

 موفقیترابطه میزان آموزش پذیری با  .3-1

آنها می باشد. افرادی که   1یکی از بارزترین خصوصیات افراد موفق، قابلیت آموزش پذیری

نه قابلیت آموزش پذیری باالیی دارند ، دارای ویژگی های منحصر ب ردی هستند، 

 خصوصیت و ویژگی در این بخ  مورد بررسی قرار میگیرد.

 رابطه  میان میزان ریسک پذیری با موفقیت .4-1

 ".نخواهد داد رییچیزی تو را به چالش نکشاند، تو را تغاگر " 

از لحظه ای که بدنیا می آییط، فرآیند پذیرش ریسک برای ما آغاز می شود. هر لحظه 

. این ریسک ها و ......  امکان دارد که ن س کشیدن متوقف شود و یا قلب از حرکت باز ماند

تبدیل به عادت شده است و همه افراد چیز جدیدی نیستند و پذیرش آنها برای همه افراد 

این ریسک ها را می پذیرند، زیرا برای همه شناخته شده هستند. فرد، انجام این ریسک ها 

را از زمانی که بدنیا آمد، از والدین، اجتماع و اطرافیان می آموزد و این باورها، عادت ها و 

 وی را تشکیل می دهند. 2ایده ها بخشی از الگوی ذهنی

 دیکه چال  جد دانندی . آنها مروندی م دیجد یها به استقبال چال  شهیموفق هم دافرا

فرد را  3 یمن قه آسا د،یهر چال  جد رایز ،ی شودمشان  شرفتیباعث رشد و پ

 . دهدی گسترش م

 در مقابل :

در  رایز کنندی م یخوددار سکیو ر دیافراد ناموفق،  چال  را پس زده و از انجام کار جد

به منزله داشتن  یاحساس راحت نی. اکنندی م یاحساس راحت یفعل  یمن قه آسا

                                                        
1Coachability  
2Paradigm  
3Comfort Zone  
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 رشی، آنها را از پذ" 1آگاه مهیذهن ن"بلکه  ست،یمورد قبول ن یاحساس خوب و زندگ

 . داردی باز م دیو چال  جد سکیر

 دالیل افراد موفق برای پذیرش ریسک

ریسک ، مواردی هستند که در شش دلیل محکم و قوی افراد موفق برای پذیرش 

 این قسمت با آن آشنا خواهید شد.

 

یاد داشته باشید؛ آسانسور موفقیت خراب است، ولی پله ها همیشه در ه ب** 

 دسترس هستند.

 تکنیک هایی برای افزایش قابلیت ریسک پذیری

 چهار تکنیک فوق العاده برای افزایش قابلیت ریسک پذیری در این قسمت بیان

 شید.گردد، شما را آماده میکند تا براحتی بتوانید پذیرای ریسکهای جدید بامی 

 تغییر در زندگی با تغییر نگرش .5-1

ما هط زمان در دو دنیا زندگی می کنیط : دنیای بیرون که دنیای فیزیکی، شرایط ها و 

موقعیت هاست و دنیای درون که ذهن و افکار بوده که بسیار بزرگ تر از دنیای بیرون 

ت . همه چیزهایی که توسط بشر تا کنون ساخته شده، زائیده و محصول دنیای درون اس

وی است ، و برای بررسی علل موفقیت افراد موفق که تقریباً پنج درصد را تشکیل می 

دهند باید به بررسی دنیای درون و ذهنشان پرداخت زیرا این عامل، مهط ترین عامل 

را  "نگرش "  2ارل نایتینگل وفقیت افراد می باشد.تعیین کننده در موفقیت و یا عدم م

عامل تعیین  نیتر بزرگ ی،نگرش افراد نسبت به زندگ ، زیرا یک کلمه جادویی می داند

 کننده موفقیت و یا عدم موفقیت آنها  می باشد. 

  

یک صبح طوفانی که باران نیز بشدت می بارید، شخصی که شغل  فروشندگی بود  "    

از خواب بیدار شده و با دیدن هوای بارانی با خودش گ ت: در این صبح بارانی و با این 

                                                        
1Subconscious Mind  
2 Earl Naghtingale 
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وضعیت هوا چه کسی انتظار دارد که به محل کار برود، اصالً کسی در این هوا به خرید می 

ط استراحت کنط چون گمان نکنط فروش مناسبی داشته باشط، رود ؟ بهتر است امروز را فق

در همان لحظه و در همان شهر شخص دیگری که او هط فروشنده بود از خواب بیدار شده 

و پس از اینکه نگاهی به هوای بارانی انداخت، با خودش گ ت: عجب هوای فوق العاده ای، 

سیاری از افراد در این هوای م مئنط امروز فروش خوبی خواهط داشت؛ بخاطر اینکه ب

بارانی از منزل خارج نخواهند شد ، بخصوص ، فروشنده ها ، بنابراین چون بسیاری از 

همکاران به مغازه هایشان نمی آیند ، من فروش بسیار خوبی خواهط داشت!. دقت کنید: 

مهم نیست که چه اتفاقی می افتد، بلکه چیزی که مهم است ، نگرش شما نسبت 

ط و موقعیت هاست که تعین کننده رفتار تان بوده و در نتیجه ، نتیجه ای به شرای

 "که کسب می کنید ، نیز متفاوت خواهد بود.

       

  

؛ افراد را به دو دسته تقسیط کرد،  "قدرت ذهن نیمه آگاه "در کتاب   1جوزف مورفی"

افراد  هستند. 3هستند و دسته ای دیگر که غیر مغناطیسی 2آنهایی که مغناطیسی

مغناطیسی آنهایی که هستند که دارای اعتماد بن س باالیی هستند، آنها می دانند که 

بدنیا آمدند تا موفق شوند. در مقابل افراد غیر مغناطیسی؛ آنهایی هستند که خودشان را 

باور ندارند. هر موقعیتی که پی  می آید، آنها به احتمال شکست در آن فکر می کنند. 

ین؛ شما باید تصمیط بگیرید که می خواهید جزء کدام دسته از افراد باشید. اگر جزء بنابرا

افراد غیر مغناطیسی بوده اید، هط اکنون می توانید نظرتان را نسبت به خودتان، توانایی 

 "هایتان و دنیا تغییر دهید.

و  ه باشیدبخاطر داشت ا همیشهکه چند نکته ر خواسته میشود ز شماا این فصل  انیدر پا

 ید:موش نکنافر ار آنها چوقتیه

                                                        
1 Joseph Morphy 
2 Magnetized 
3 Demagnetized 
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انجام  اها ررارفت نیهط ا انعمرت خرآتا  دهید،روز انجام  30به مدت  اقدامات را نیا راگ

تایج اهده ناً با مشزیرا اوالً شما این رفتارها را تبدیل به عادت نمودید و ثانی .داد یدخواه

 نگرش و رفتارهای قبل بروید.  کسب شده در این مدت، بعید است به سراغ

 در جستجوی فرصت .6-1

شگ ت  ریتاث شخود یزندگ یها که در طول سال متولد شد یمرد 1843در سال "

 یروز .بود 1هرمن کانول سلمرد را نیها انسان گذاشت . اسط ا ونیلیم یبر زندگ یزیانگ

که در دانشگاه  یمراجعه کردند و از او خواستند که دوره ا لاز جوانان به کانو یعده ا

 برونددوست داشتند که به دانشگاه  یلیخ ، آنها کندس ینها تدرآ یبرا ار شدی م سیتدر

ترک کردند  آقای کانول را که افراد جوان یوقتی آمدند. از عهده مخارج دانشگاه بر نم یول

 یدانشگاه مناسب کیچرا  ":  دیپرس اال رؤس نیبه فکر فرو رفت و از خودش ا لانوکدکتر، 

نند اتوبدارند  یتر فیضع یکه وضع مال ، تا آنهایی دوجود داشته باش دیافراد نبا نیا یبرا

 "؟ دهند تشان را ادامهالیتحص

 سیسأکردن در مورد ت شروع به فکربالفاصله  و آمدجالب  یلیخ ویبه نظر  دهیا نیا       

دالر درآمد  ونیلیه ت م دهیا نیکردن ا ینست با عملاتو لدکتر کانو. دانشگاه کرد  کی

در سراسر کشور به  یسخنران کیارائه  قیاز طر ار. دکتر کانول مقدار درآمدش  دکسب کن

 وی ،.  گ تی م اداستان ر کیها او تنها  یرانسخن نیداد و در ا  یازاف یریچشمگ زانیم

متحده به اجرا  االتیش  هزار بار در نقاط مختلف ا ار  " مزرعه الماس " داستان

در  ار یمختل  یها بود که داستان قایفرآدر مورد کشاورز اهل  ،داستاناین  "گذاشت .

 ات اقات، نیو ا ودب دهیشن قایمختلف آفر یدر جاها یادیمورد کشف الماس توسط افراد ز

 ییدارا هیو با بق هفروخت اشگ ت زده کرده بود که مزرعه خودش ر یبه حد اکشاورز ر

کرده بود . سالها به  قایداشت شروع به س ر در سرتاسر قاره آفر در اختیار که ییها

و سرانجام در  داز دست دا داراییهای  را هیکل نکهیناموفق خودش ادامه داد تا ا یجستجو

 نیخود خاتمه داد . در هم یبه زندگ انداخت و یخودش را در رودخانه ا یدیام اوج نا

کرده بود و  در مزرعه پیدا یبیروز سنگ عج کی ،بود دهیرا خر اوکه مزرعه  یمرد هنگام،

بود  نجایبزرگ و گرانبها بود، و جالب ا اریالماس بس کی ،سنگ آنمشخص شد که  اًبعد
                                                        

1 onwellCerman Hussell R 
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و در  بودکه اسم  الماس  یمتیق یسنگ ها نیاز ا ر بودهپ ، مزرعه مشخص شدکه 

اول ، در واقع  کشاورز شد . ایافراد دن نیاز ثروتمند تر یکیبه  لیمرد تبد ،آن جهینت

 یزیناچ اریبس متیبه ق آن را کهیحال در، بود  ایمعدن الماس دن نیتر صاحب بزرگ

وقت  ر آن مرد،، اگ به جستجوی الماس بپردازد یگرید یدر جا نکهیا یبرا، تنها فروخت 

بدقت  اهست و مزرعه خودش ر یکه اصالً الماس چه شکل دیفهمی کرد و م یصرف م

به  اخودش ر نیزم شدی افتاد و مجبور نم ینم برای  ات اق نیهرگز ا ،کرد یم یبررس

دیگری باشد ، در حالیکه خودش در  یو به دنبال الماس در جا فروخته یزیناچ متیق

 ادکتر کانول ر یزیداستان ب رز شگ ت انگ نیا "روی مزرعه بزرگی از الماس ایستاده بود.

داستان قرار  نیا ریتحت تاث ر نیزگیها انسان د ونیلیم سپس قرار داده بود و ریتحت تاث

 . دگرفته بودن

با  دیگرفت  یکه در پ یراه ق عاً در دارای چه هدفی باشید، نکهیا از نظر صرف  

 دیه باک ینکته ا یول، شد  یدمواجه خواه یاریبس یها و شکست ها متیمشکالت و نامال

بر  تالش دست از بزرگ زندگیتان به هدف دنیتا رس ، این است که؛ یددر نظر داشته باش

ل شغ اقع،ودر  یاز شغل ها بد هستند ول یکه بعض کنندی از افراد فکر م یبرخ . یدرندا

 تیموقع رصت وف دنیها قادر به د یکه برخ این استبلکه نکته مهط  د،بد، اصالً وجود ندار

 . ستندین رد،که در شغل مورد نظر وجود دا یمناسب یها

بود، از  ؛ هنگامی که مشغول قدم زدن و بررسی محصوالت  کشاورز کنجکاوی   "       

 ر داد وقراکه به همراه داشت ،   یا شهیظرف ش کیدر داخل  اکدو ر کی روی کنجکاوی،

 هپر کرد اهنگام برداشت محصول متوجه شد که کدو کل حجط ظرف ر پس از مدتی به

دامه نداشته که به رشدش ا یشتریب یچون فضا دنست رشد کناتو ینم شتریب لیو بود

و  هندازابه  قاًیکه کدو دق ، متوجه شدشکست  ار یا شهیکه کشاورز ظرف ش ی، وقت دده

  ." استآمده  شکل ظرف در

آن  نجام داده و درا،کار و فعالیتی را که از افراد  یاریکه بس ،داده اننش قاتیتحق         

 یتالش وقت چیه و وند،نند براتو یانگار جلوتر نممشارکت دارند، آنرا طوری می بینند که 

 کنند .  ینم شتریب یریادگی یبرا
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 سه دیبا ،شوید یفرد حرفه ا کیبه  لیآماتورها تبد یایدن در نکهیا یبرا             

 یبررس ومورد م العه که در این بخ  نویسنده به آن میپردازد را بسیار مهط  موضوع 

 : دهید قرار

 شهیه همک میشودو پیشنهاد  میشودم رح ه ت نکته  این بخ  انیپا در               

 ید:داشته باش ادیبآنها را 
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 قدرت ذهن تو  .2 فصل

برای اینکه زندگیتان تغییر کند ، باید ابتدا خودتان تغییر کنید، و برای انجام این کار ، می 

بایست خودتان را بشناسید. اگر خوب به حیوانات دقت کنید و به قصد مقایسه با انسهانها ، 

آنها را مورد برسی قرار دهید ، متوجه خواهید شد که؛ هر آنچه که حیوانات دارند ، تقریبهاً 

 است.   1ذهنر انسان نیز یافت می شود، ولی یک ت اوت عمده وجود دارد و آن هط وجود د

کهه رای اینبق عاً، ذهن ، تنها ابزاری است که می تواند زندگی تان را متحول سازد. لذا 

ینهه از  اده بهاین ات اق را رقط بزنید ، باید، بدرستی آنرا شناخته و از کارکرد و نحهوه اسهت

 آن، آگاهی یابید. 

د ی توانم ذردبین مغز و ذهن ارتباط تنگاتنگی وجود دارد، و آنچه که در مغز می گ      

ل ا کنتررمغز  در ذهن نیز تاثیر گذار باشد . ذهن ، نرم افزاری است که سخت افزاری بنام

 تصویر و آن می کند. وقتی تصویری را می بینیط؛ توسط مغز ، مورد پردازش قرار می گیرد

 نیز می تواند بر افکار و ذهن ما تاثیرگذار باشد . 

یده دایی که فراموش نکنید که، چیزه. جدا نیستندمغز و ذهن ما یکپارچه هستند و از هط 

 یست.نتثنی نمی شوند ، همیشه دارای قدرت بیشتری بوده و ذهن ما نیز از این قاعده مس

 ایجاد تصویری از ذهن و بررسی عملکرد آن .1-2

شتن ون داهمان گونه که قبالً اشاره شد، ما همیشه بصورت تصویری فکر می کنیط، و بد

 خشیدنتصویری از موضوع خاص، قادر به درک و شناخت آن نخواهیط بود. برای تحقق ب

زار و و اب  ناسیطموفقیتی که خداوند برای ما تضمین کرده ، ابتدا باید خودمان را بیشتر بش

ا رآنها  مجهز هستیط را شناسایی کرده و راه است اده صحیح ازامکاناتی که به آنها 

 بیاموزیط. 

دانشمندان، فیلسوفان و محققین دنیا در کل دوره های مختلف تاریخی بر سر موضوعات 

ذهن مختل ی باهط اختالف نظر داشتند، حال آنکه همه آنها بر سر این موضوع که ؛ 

وحدت نظر داشتند، که این نکته  دارد، انسان برترین قدرتی است که وی در اختیار

بر اهمیت موضوع می افزاید. همان ور که می دانید تا زمانی که تصویری از چیزی در 

                                                        
1 Mind 
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دکتر  1934اختیار نداشته باشیط، قادر به شناخت و بررسی آن نخواهیط بود؛ ولی در سال 

رت ع نمود. در با ارایه شکل پیشنهادی خود در مورد ذهن، این مشکل را م 1ثرمن فلییت

ادامه ؛ به بررسی ذهن، و تبیین انواع آن و کارکرد هر یک، با است اده از شکل خلق شده 

 توسط دکتر فلییت خواهط پرداخت.

 ذهن آگاه .1-1-2

، بخشی از ذهن است که کمتر از پنج درصد فعالیت های ذهنی را به خودش  2ذهن آگاه

ویژگی های آن را بشناسیط. ذهن  اختصاص می دهد. برای شناخت ذهن آگاه ، ابتدا باید

و قوه عقالنی انسان است؛ یعنی عوامل و فاکتورهای فکری  3آگاه، منبع وجود عوامل فکری

و عقالنی ما در این ذهن قرار دارند. آن وری که فکر می کنیط برگرفته از میزان توانایی ما 

 در است اده از عوامل فکری است. 

ویژگی های خاصی است؛ ذهن آگاه می تواند ههر ایهده و ذهن آگاه دارای توانایی ها و 

فکری را مورد بررسی قرار داده و آن را رد یا قبول کند، نام دیگری که برای ذهن آگهاه در 

خرد و قوه عقالنهی در ایهن ذههن قهرار دارد و ایهن   .است  4نظر گرفتند : ذهن فکر کننده

نیهز معهروف   5از طرفی به ذهن دلیل جهو ذهن از توانایی انتخاب ایده ها برخوردار بوده و 

 است. 

 ذهن نیمه آگاه .2-1-2

، بخ  دیگری از ذهن است که بی  از نود و پنج درصد فعالیت های  6ذهن نیمه آگاه

است. ارتباط میان ذهن  7ذهنی را بر عهده می گیرد؛ نام دیگر این ذهن ؛ ذهن احساسی

صورت می گیرد. ذهن نیمه  8جانیآگاه و نیمه آگاه از طریق ایجاد احساس و جریانات هی

آگاه توانایی تشخیص میان واقعیت و تخیل را ندارد و از ویژگی های دیگر آن این است که 

                                                        
1 Thurman Fleet 

2 Conscious mind 
3 Intellectual Factors 
4 Thinkinh Mind 
5 Reasening Mind 
6 Subconscious Mind 
7 Emotional Mind 
8 Emotions 
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هر ایده و تصویری که از طریق جریان احساسی توسط ذهن آگاه به آن القاء شده را مورد 

 پذیرش قرار می دهد. 

یهر کنتهرل کلیهه سیسهتط ههای غ ذهن نیمه آگاه در تمام مدت شبانه روز فعال بوده و

مها در  ارادی ما از جمله سیستط گردش خون، تن س و... را بر عهده دارد. حتی زمانی کهه

مان زخواب هستیط ذهن نیمه آگاه، مشغول فعالیت است، در صورتی که ذهن آگاه در این 

 دارای عملکرد خاصی نیست. 

 بررسی عملکرد ذهن آگاه و نیمه آگاه .2-2

در  یر محل کار تا منزلتان را مشغول رانندگی هسهتید، در ایهن میهانفرض کنید که مس"

نهده ، ذهنتان به مرور ات اقهاتی کهه برایتهان افتهاده مهی پردازیهد و یها حتهی در مهورد آی

ینهده آتصمیماتی را مرور می کنید و یا درباره اینکه چ ور با فهردی کهه مهی خواهیهد در 

واس مشغول رانندگی هستید؛ بدون اینکه حهروبرو شوید فکر می کنید، ولی شما همچنان 

 ی دهیهد،مهو توجهتان زیاد مع وف به رانندگی باشد ، بدرستی و با دقت این کار را انجام 

ی کهه ولی ناگهان خودرویی حواستان را به خودش جلب می کند و در این لحظه، از افکار

ی ید و متوجهه مهمرور می کردید دست برداشته و در مورد خودروی مورد نظر فکر می کن

ک به پهال شوید که احتماالً این خودرو ، آشنا بنظر می رسد و بصورت هوشیارانه و با دقت

د توجه می کنید! با دقت بیشتر متوجه می شوید که اشتباه مهی کردیهد و خهودروی مهور

ات در نظر، آن خودرویی نبود که فکرش را می کردید!؛ براستی چه ات اقهاتی در ایهن لحظه

یهد؟ ؛ خ داد؟ از عملکرد کدام ذهن در مورد مواردی که م رح شد است اده کردذهن تان ر

ایهن  زمانی که مشغول رانندگی هستید و از طرفی در دنیهای افکهار خهود قهرار داریهد، در

ارههای ککنترل رانندگی را بر عهده دارد ، شما در حین راننهدگی  "ذهن نیمه آگاه "زمان

خهود  "هذههن آگها"ی انجام این کارها و مهرور افکهار از مختل ی را انجام می دادید که برا

نی یا زما وکمک گرفتید. و زمانی که به مرور افکار و یا خلق ایده های جدید می پرداختید 

  ".است اده کردید "ذهن آگاه "که هوشیارانه به خودروی دیگر توجه کردید، شما از 
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 شکل گیری الگوی ذهنی .1-2-2

هط ترین اطالعاتی که شما در زندگیتان بایهد کسهب کنیهد به جرأت می توانط بگویط که م

است، زیرا الگوی ذهنی کنترل زندگی شما را بهر عههده دارد و  1شناخت الگوی ذهنی تان 

 این الگو تعیین می کند که چه نتیجه ای در زندگی کسب می کنید.

، توانهایی 4ان، اسهت اده از زمهان و وقتته3، میزان بههره وری2الگوی ذهنی شما کنترل ؛ من ق

 را بر عهده دارد.  7و دید شما نسبت به دنیا 6، خالقیت5کسب درآمد

 تصویر ذهنی از خود .1-1-2-2

ههر بهود.  8"تصهویر ذهنهی از خهود "بزرگترین کشف روان شناختی قرن بیستط، کشف 

کدام از ما صرف نظر از آگاهی یا عدم آگاهی از این موضوع، تصویری از خود را همیشه در 

درون الگوی ذهنی ، نگهداری می کنیط. ممکن است نتوانیط آنرا تشخیص دهیط ، ولی این 

 تصویر ، در درون الگوی ذهنی ما جای گرفته است. 

 

   :ان است، زیراتصویر ذهنی از خود، در واقع کلید طالیی زندگی انس

صاویر، کلیه احساسات، رفتارها، حتی توانایی های انسان در ارتباط باا ایان ت -1

ی در واقع همیشه انسان آن طوری که تصویر ذهنهی اش بهه وی القهاء مه قرار می گیرد.

انهایی کند، رفتارهای  را بروز می دهد. اگر کسی خودش را به عنوان شخصی که دارای تو

د و خواهد بهوندادن کارها نیست، ببیند، ق عاً در انجام دادن آن کارها موفق الزم در انجام 

  .بالعکس

                                                        
1 Paradigm 

2 Logic 
3 Productivity 
4 Use of Time 
5 Ability to Earn Money 
6 Creativity 
7 ceptionPer 
8 Image -Self 
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، ههیچ برای تغییهر تصهویر ذهنهی از خهودتصویر ذهنی از خود، قابل تغییر هست.  -2

 محدودیت سنی وجود ندارد. 

 مکانیزم کنترل زندگی  .2-2-2

وی یزم عملکهرد الگهپس از شناخت الگوی ذهنی ، مهط ترین نکتهه آمهوختن مکهان        

مها  ذهنی در کنترل زندگی است، همان وری که اشاره کردم، الگوی ذهنی ،کنترل زندگی

 .را بر عهده دارد

در مورد کشهف بزرگهی صهحبت  2"سایکو سایبرنتیکس "در کتاب  1دکتر ماکسول مالتز

می کند. وی بیان می کند که دانشمندان در زمان جنگ جهانی دوم به تکنولوژی سهاخت 

کار می کردند، دست یافتند کهه مهی   3" سروو  "سیستط های ماشین هایی که با مکانیزم 

در زندگی باشد. زیهرا ایهن  تواند توضیح مناسبی برای تشریح عملکرد انسان و کسب نتایج

سیستط ههای مکهانیزم سهروو بهه دو یستط با سیستط فعالیت انسان شباهت زیادی دارد. س

نوع تقسیط می شوند: نوع اول ؛ سیستمی که  در آن هدف یا پاسخ مشخص است، و هدف 

سیستط رسیدن به آن نق ه می باشد. و سیستط مکهانیزم نهوع دوم؛ سیسهتمی کهه در آن 

 ز فعالیت ماشین، کشف نق ه هدف است. نق ه هدف و پاسخ ، مشخص نیست و هدف ا

اشهته ترموستاتی را در نظر بگیرید که در سیستط گرمایشی و سرمایشی منزل شما کار گذ

ید اح داده شده، این سیستط دائماً اطالعات دما را دریافت کرده و بر اساس دمایی که ترجی

 .فعالیت ماشین گرمایشی و سرمایشی را کنترل می کند

فزاری در درون ذهن نیمه آگاه وجود دارد که باعهث تحریهک شهدن و آغهاز سنسور و نرم ا

 است.  4الگوی ذهنیفعالیت شما می شود این سنسور و نرم افزار کنترل گر همان ، 

                                                        
1 Maxwel Maltz 
2 Psycho Cybernetics 
3 Mechanism -Servo 
4 Paradigm 
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 1تغییر الگوی ذهنی .3-2-2

مهط نیست که چه کسی مسئول شکل گیری الگوی ذهنهی تهان بهوده ، بلکهه نکتهه        

. بارای تغییار بسیار مهط این است که تنها ، شما مسئول تغییر الگوی ذهنی تان هستید

 "الگوی ذهنی ، تنها نیاز به یک ابزار درونی دارید و آن هم چیازی نیسات جاز 

 . " 2تصمیم

 هید:الگوی ذهنی خودتان را تغییر دمی آموزید که چگونه در این قسمت  از کتاب شما 

 

 الگوی ذهنی خودتان را شناسایی کنید .1-3-2-2

 نید. اسایی کبرای اینکه بتوانید الگوی ذهنی خودتان را تغییر دهید باید ابتدا آن را شن

 استفاده از عبارتهای تاکیدی .2-3-2-2

ذرانهده تحقیقات نشان داده که انسان روزانه متوسط حدود پنجاه هزار فکهر را از سهر گ

نبع مکه حدود هشتاد درصد این افکار هط من ی هستند و جالب اینجاست که همین افکار 

 فکهار ازاایجاد افکار من ی دیگری در آینده خواهند بود و نکته مهط در اینجاست کهه ایهن 

خه  از در این بمی گیرند و انسان در ایجاد آنها هوشیار نیست. ذهن نیمه آگاه سرچشمه 

 کتاب نویسنده ویژگیهای مهط عبارتهای تاکیدی را بر میشمارد.

 

 

 تکنیک تصویر سازی .3-3-2-2

، در واقع عملکردی شبیه به عبارات تاکیدی دارد، دانشهمندان دریافتنهد  3تصویر سازی

،  مغز و سیستط عصبی واکن  نشهان مهی دهنهد ، زیهرا ذههن  4که از طریق تجربه خیالی

 دهد.نیمه آگاه فرق بین واقعیت و تخیل را تشخیص نمی 

                                                        
1 Paradigm Shift 
2 Decision 
3 Visualization 
4 Synthenic Experience 

 ذهن آگاه ذهن آگاه
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ز تکنیک تصویر سازی توجه به نکات مهمی ، مهورد توجهه ایهن برای است اده صحیح ا 

 :بخ  از کتاب است
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 تعیین هدف و رسیدن به آن .3 فصل

ت بصورت پیش رض بدنبال رسیدن به هدف بوده و کلیه فعالیه انسان طوری خلق شده که

نهد. ها و اقداماتی که انجام می دهد، در راستای رسیدن به هدفی است کهه دنبهال مهی ک

د و چه فرض کنید که یک روز از منزل خارج می شوید و هیچ نمی دانید که باید کجا بروی

ارج خهگر می شود که مها از منهزل کاری انجام دهید، ق عاً خواهید گ ت: مگر می شود؟ م

جها مهی شویط بدون اینکه ندانیط قصد انجام چه کهاری را داریهط و یها اینکهه نهدانیط بهه ک

 ج شهده وخواهیط برویط !!!  بله حق با شماست، ق عاً همیشه با قصد و هدفی از منزل خار

 بدنبال بدست آوردن هدف یا چیزی روزمان را آغاز می کنیط.

ل بسیاری از افراد در زندگی فقط نداشتن هدف نیست، بلکهه مشهک دلیل عدم موفقیت

ری ند، ب هواین افراد این است که هدف آنها آنقدر بزرگ و جذاب نیست که آنها را برانگیزا

ش اوان تهالکه از ذوق و شوق رسیدن به آن ، سر از پا نشناخته و بدون توقف و با انرژی فر

 کنند. 

 ی اقدامات الزم قبل از هدف گذار .1-3

ذهنی  لحاظ قبل از اینکه به هدف گذاری بپردازید باید اقداماتی را انجام دهید تا از

اشته فقی دآمادگی الزم برای هدف گذاری را کسب کنید، زیرا برای اینکه هدف گذاری مو

کار  ام اینز انجباشید شما نیاز به است اده از ذهن خودتان دارید، بنابراین آمادگی قبل ا

جام اید انبدر این بخ  ، به اقدامات الزمی که قبل از تعیین هدف است.  واقعاً ضروری

 گیرند پرداخته می شود.

 

 تعیین هدف .2-3

موفقیت: تشخیص ، قبل از این که هدف گذاری را شروع کنیط، باید بدانیط که ؛  

زیرا زندگی و  پیوسته و مداوم هدفی است که ارزش وقت گذاشتن را داشته باشد،

زمان و وقتی که در اختیار دارید با ارزش ترین دارایی شما در زندگی است، لذا در فرآیند 

هنگام هدف گذاری باید به نکات هدف گذاری همیشه به این نکته توجه داشته باشید. در 
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توجه داشته باشید، زیرا عدم توجه به این نکات باعث خ ا در هدف گذاری می  مهمی

 با این اقدامات، آشنا خواهید شد: این بخ  ، در شود.

  هدفع اصالً در هدف گذاری سه استراتژی وجود دارد که البته دو استراتژی اول ، در واق

 . گذاری نیستند و همان اشتباهی است که بسیاری از افراد مرتکب  آن می شوند

 هدفگذاری در ابعاد سه گانه  .1-2-3

ر ، کهه د گذاری را آغاز خواهید کرد و نتیجهه کهار در این قسمت ؛ شما عمالً هدف        

فهت، واقع نتیجه انجام اقداماتی است که معرفی می کنط که توسط شما انجهام خواههد گر

ری، بهه زندگی تان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. دفتر موفقیت خود را در بخ  هدف گذا

گهذاری آشهنا شهده و در این بخ  ، با بخشهای سهه گانهه هدفسه قسمت تقسیط کنید : 

س از بدین ترتیب اطمینان خواهید داشت که هدف گذاری را بنحو م لوب انجام داده و په

 ید.ماده کنآن میتوانید، خود را برای برداشتن گامهای اجرایی در راستای رسیدن به آنها آ

 انجام اقداماتی که رسیدن به هدفتان را تضمین می کند

نجهام ااتی را تا اینجای کار ، شما اهدفتان را بدرستی تعیین کردید. در ادامهه ، بایهد اقهدام

ر ایهن دههایی کهه اقدامات و تکنیک اجرای ؛  دهید که شما را به هدفتان می رساند.  لذا 

 باشد برای رسیدن به اهدافتان. بخ  م رح میشود میتواند تضمینی 
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 در دست بگیر زمان را .4 فصل

 

افراد موفق آنهایی هستند که کارهایشان را بنحو مت اوتی از سایرین انجام مهی دهنهد . 

شما هط می توانید جز این افراد باشید البته اگر یاد بگیرید که آنها چهه کارههایی را انجهام 

ا می دهند و چ ور آنها را انجام می دهند و این مهارت ها را ب ور مستمر تمرین کهرده ته

اینکه برای شما تبدیل به عادت شوند و زمانی که این ات هاق بهرای شهما افتهاد ، دیگهر بها 
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موفقیت فاصله ای نخواهید داشت. همه افراد موفق یک ویژگهی مشهترک دارنهد و آن ههط 

خبره هستند. در این فصل با مهارت هها و تکنیهک  1 مدیریت زماناین است که آنها در امر 

 هایی آشنا می شویدکه تاثیر باور نکردنی در زندگی تان خواهد داشت. 

وقت کافی برای انجام کارههایی کهه عاشقشهان  مدیریت زمان،با بکارگیری تکنیک های 

سرعت  هستید، خواهید داشت و احساس رضایت و خوشحالی و پیشرفت در زندگی تان به

مایان خواهد شد. به یاد داشته باشید، که زمان و وقت شهما مههط تهرین دارایهی شهما در ن

 .، است 2مدیریت زندگیزندگی است، و مدیریت زمان در واقع ، 

 پیش شرط های الزم جهت کسب مهارت در مدیریت زمان .1-4

اید ب، ردیدآمد گبرای اینکه بتوانید در اجرای مهارت های مدیریت زمان، خبره و کار       

قبل  ،در این بخ  عادت ها و سبک زندگی جدید را جایگزین عادت های گذشته سازید. 

ختن . آمواز فراگیری تکنیکهای مدیریت زمان و زندگی؛ با پی  شرطهایی، آشنا میشوید

دیریت مکهای این پی  شرطها و بکارگیری آنها شما را آماده میسازد تا بتوانید از تکنی

 ستی بهره ببرید.زمان و زندگی، بدر

 روانشناسی مدیریت زمان .2-4

اور بههر آنچه که در زندگی تان بدست می آورید محصول است اده از ذهنتهان اسهت. بایهد 

اقهع مها وداشته باشید که در امر مدیریت زمان به فردی خبره و ماهر تبدیل می شوید، در 

در ایهن قسهمت بها روانشناسهی  تبدیل به چیزی خواهیط شد که بهه آن فکهر مهی کنهیط.

هنهی ذمدیریت زمان آشنا می گردید و این امکان برای شما فراهط می گردد تها از لحهاظ 

 آماده شوید.

ن غاری را که از وارد شدن به داخل آن می ترسیدید ، گنجی را که بدنبال آ" 

 "می گردید را  در درون خودش دارد .

 "جوزف کمبل" 

                                                        
1 Time management 
2 Life Management 
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 تعیین اولویت ها .3-4

ت. مهمترین کاری هر شخصی در زندگی میتواند انجام دهد، تعیین اولویت کارههای  اسه

نجهام بایهد ا تعیین اولویت ، این امکان را فراهط می سازد تا از میان کارهای مختلف ، آنچه

 ف تعیهینشود و اینکه کی باید انجام شود را تعیین کرد. در این قسمت با تکنیکهای مختل

 شوید.اولویت آشنا  می 

 

 اتالف کننده ها و نقش آنها در مدیریت زمان .4-4

 ،همه افراد در طی یک روز ، بیست و چهار سهاعت وقهت و زمهان در اختیهار دارنهد 

انی را برخی ها  از زمان بنحو م لوبی است اده می کنند و برخی دیگر، به راحتهی زمه

 افراد ا از سایرتنها ویژگی که افراد موفق ر که در اختیار دارند را تلف می کننهد.

در این قسمت باا ماواردی متمایز می کند، نحوه استفاده آنها از زمان است. 

که باعث اتالف وقت و زمان میشوند آشنا شده و به شناساایی ایان ماوارد 

 پرداخته میشود.
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 واگذاری امور  .1-4-4

امهوری  یکی از بزرگترین اشتباهاتی که افراد مرتکب آن می شهوند ؛ عهدم واگهذاری       

ا ایشهان راست که می توان آنها را واگذار کرد. این افراد تصمیط می گیرند کهه کلیهه کاره

اط بها خودشان انجام دهند، چه آنهایی که امورات شخصی هستند و چه آنهایی که در ارتب

از  است. پس از تهیه لیست ده روزه متوجه خواهید شهد کهه بسهیاریاهداف و یا کارشان 

د و گهذار کهرکارهایی را که انجام ندادن آنها اجتناب ناپذیر است را می توان به دیگهران وا

 آموزیهد در این قسهمت مهی هیچ لزومی برای اینکه آنها را شخصاً انجام دهید وجود ندارد.

شهده  واگذار ار کنید و اینکه اصال؛ چه کارهایی بایدکه چ ور کارهایتان را به دیگران واگذ

 و چه اموری را نباید واگذار کنید.

  

 به تاخیر انداختن کارها .5-4

یط. اگهر ی اندازما هیچ گاه انجام دادن کاری را که از آن لذت می بریط را به تأخیر نم       

 اشهید کههبحقیقت آگهاه شما هط انجام دادن برخی از کارها را به تأخیر می اندازید از این 

ت ؛ این قس درشما تنها نیستید بلکه شما هط مانند سایرین کارها را به تعویق می اندازید. 

ز ایهن نوسینده به تشریح دالیل به تعویق انداختن کارهها میپهردازد و بهرای بهرون رفهت ا

 معضل، رهکارهای مناسبی را ارائه میدهد.
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 واگذاری امور .6-4

رای فرصت کافی برای انجام دادن همه کارها وجود ندارد، ولی بدر دنیا هرگز       

 هدف از واگذاری امور ، چه مهی توانهد انجام دادن کارهای مهم همیشه فرصت  است.

اری کهباشد؟ زمانی بهترین نتایج را در زندگی کسب خواهید کرد که مشغول انجهام دادن 

 باشید که عاشق آن هستید.

 ه ؛ همههد ناموفق مرتکب می شوند اعتقاد به این ت کر است کهبزرگترین اشتباهی که افرا 

 کارها باید توسط خودشان صورت پذیرد زیرا آنها به شدت نسهبت بهه کنتهرل همهه چیهز

و یها تهرس از شکسهت  حساس هستند و به هیچ شخص دیگری نمی توانند اعتماد کننهد

هها را یا حتی همه کارموجب می شود که آنها خودشان کنترل کارها را در دست بگیرند و 

 خودشان انجام دهند. 

مت آنهها نویسنده در این قسبرای واگذاری موثر امور، توجه به نکاتی ضروری می باشد که 

 را بر میشمارد:
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 پیروی از قوانین طبیعت .5 فصل

ط مهی در این بخ  به برخی از قوانین مهط طبیعت ،که م مئناً بسهیاری از آنهها را هه

نیها در دمی کنط. این قوانین توسط دانشهمندان  و افهراد موفهق در سرتاسهر دانید ، اشاره 

ته ه توانسدوران مختلف مشاهده شده و البته توجه ، م العه ، تحقیقات و دقت آنها بوده ک

 بهوده و توضیحات ش اف تری از این قوانین را بهه ارمغهان آورد، زیهرا ایهن قهوانین از قبهل

مها  خورشید سالهای سال است که بر کائنات می تابهد ،همیشه خواهد بود همان وری که 

 .انسانها نیز جزئی از این طبیعت هستیط و این قوانین شامل حال ما نیز می گردد

  

 قانون فکر کردن .1-5

همه موجودات و آفریده های خداوند، طوری برنامه ریهزی شهدند کهه بهه موفقیهت دسهت 

که الگوی پیش رض موفقیهت در آنهاسهت. هستند  1یابند. گیاهان و جانوران مجهز به غریزه

موفقیت برای گیاه این است که در جایی مناسب ، به رشهد و نمهو مهی پهردازد ، بصهورت 

پیش رض می تواند از انرژی خورشید و هوا اسهت اده کهرده و بهه سهاخت غهذا پرداختهه و 

 فرآیند رشد و نمو خودش را طی کند.

درصد افکار نیهز  80ذهن می گذراند و بی  از انسان روزانه حدود پنجاه هزار فکر را از 

من ی هستند. انسان ب ور پی  فرض طوری طراحی شده که بیشتر تمایهل بهه پرورانهدن 

افکار من ی دارد؛ دلیل این ات اق را هط می توان در زندگی گذشته انسان یافت، زندگی در 

و بسهیاری از  میان جنگل و در دل طبیعت و احساس خ ر حمله از طرف حیوانات وحشی

ات اقات دیگر مکانیزمی را ایجاد کرده که همیشه با فکر من ی در انتظار رخداد یک حادثه  

بد باشد. این عوامل به صورت ژنتیکی به نسل های بعدی منتقل شد. در واقع الگوی ذهنی 

.  3و  دیگری بواس ه قرار گهرفتن در محهیط  2انسان به دو صورت ساخته می شود: ژنتیکی 

 مهمی که همه افراد باید انجام دهند تغییر الگوی ذهنی و کنترل ذهن می باشد. کار

 " شما تبدیل به همان کسی می شوید که همیشه به آن فکر می کنید. "   

                                                        
1 Instinct 
2 Genetically 
3 Environmentally 
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، اگهر آنچه که اکنون هستید محصول تداوم افکاری بوده که در ذهن می پروراندید هر 

 ل انتخهابرا تغییر دهید، شما  واقعاً مسهئوآنچه که هستید راضی تان نمی کند، افکارتان 

ری ر نگههدادافکارتان هستید. در انتخاب افکارتان هوشمندانه اقدام کنید زیهرا ، بها تهداوم 

نکهه  بهاور بهه ای افکارتان ، سرنوشتتان را رقط می زنیهد. شهما خهالق سرنوشهتتان هسهتید.

 اسهت. اشتباه یک باور ید  کامالًهمزمان از افکار من ی بدور باشید و افکار مثبت را نگه دار

رخ  ذهنتان تنها جایگاه یک فکر  است ، فکرتان را روی چیزی کهه مهی خواهیهد برایتهان

. دهد، متمرکز کنید. با حضور افکهار مثبهت ، دیگهر افکهار من هی وجهود نخواهنهد داشهت

دور کهر همزمان نمی توانید دو نوع فکر را در ذهن داشته باشید؛ طوری که  همزمان بهه ف

 کردن فکر من ی خاصی بوده و در همان زمان بر روی فکر مثبتی تمرکز کنید.

بسیاری از افراد فکر می کنند کهه در طهول روز ، همیشهه فکهر مهی کننهد؛ در پاسهخ بهه 

سؤاالتی که دیگران از آنها می پرسند، در هنگام غذا خوردن و یا مسهواک زدن و راننهدگی 

کردن و غیره ، آنها می گویند ما در همه این زمهان هها مشهغول فکهر کهردن هسهتیط، در 

ههر ایهده ای کهه   می پردازیط. 1فعالیت ذهنیموارد تنها به صورتی که ما برای انجام این 

به خاطر داشاته باشاید کاه ، بارای متحاول به ذهنتان می رسد را یادداشت کنید. 

 ساختن زندگی تان، تنها به یک ایده نیاز دارید.

 قانون جذب .2-5

 ینان ،نانیتا در هوس لقمه  "

 یکان ،یدر طلب گوهر کان تا

 یدان ،بدانی اگر رمزنکته  نیا

 "یآن ،یکه در جستن آن زیچ هر

 "موالنا " 

هر چیز که در جستجوی آن هستی ، در جستجوی تو خواهد بود. همان گونهه کهه          

می توانید از موبایل هوشمند خود اسهت اده کنیهد بهدون آنکهه از نکهات علمهی و قهوانین 

                                                        
1 Mental Activity 
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توانید از قانون جذب فیزیکی که در پشت  آن است آگاهی داشته باشید، بدین ترتیب می 

 نیز بهره ببرید و نتیجه است اده از این قانون را در زندگی تان نمایان کنید.

 فیزیک کوانتوم و قانون جذب .1-2-5

 

؛ رفتار ذرات بسیار ریز را مورد بررسی قرار می دهد. یکی از این ذرات،  1فیزیک کوانتوم

در این بخ  از کتاب؛ با است که در مدار هر اتط به دور هسته اتط می گردد.  2الکترون

 فیزیک کوانتوم به زیبان ساده آشنا شده و به ارتباط آن با قانون جذب، پی خواهید برد.

 

 

 

 

 قانون ارتعاش .2-2-5

را مهورد بررسهی قهرار داد،  4 قانون ارتعااش ، ابتدا می بایست 3برای درک قانون جذب

ارتعاش قانون پایه و اساس تشکیل دهنده قانون جذب می باشد، در واقع قهانون زیرا قانون 

 ارتعاش قانون اولیه و قانون جذب قانون ثانویه است.

قانون ارتعاش بیان می کند : همه چیز، در حال ارتعاش است  و هیچ چیاز در " 

 " حالت سکون نیست.

س و از لحدا    اندر،یف کرکداناگر می خواهیدد  هده رازهدای جهدان دسدت کیددا کنیدد    "

 "ارتعاش آن را هررسی کنید.

 "   5نیکوال تسال" 

                                                        
1 Quantum Physics 
2 Electron 
3 The Law of Attraction 
4 The law of Vibration 
5 Nikola Tesla 
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پس از م العه این قسمت ، ابهامات بسیاری که درمورد قانون جذب برایتان وجود 

 داشت، از بین خواهد رفت.

 

 

 پیروی از چرخه کسب نتایج .3-2-5

مل عاقدام و  "آنچه را که بسیاری از افراد در مورد قانون جذب نمی دانند ، " 

 "است. "

ار، کلیه نتایجی را که در زندگی کسب می کنیط، حاصهل افکارمهان هسهتند. در واقهع افکه

ا فقیت شممقدم بر نتایج و رخداد ها هستند. طبیعت خنثی است ، یعنی ابزار الزم برای مو

سهتگی برا فراهط کرده ولی کسب نتایج صحیح و مناسب بر عهده ما بوده و به انتخاب مها 

 دارد.

  

 چرخه نا مناسب کسب نتایج .1-3-2-5

ا فرض کنید، از نتایجی که در حال حاضر در زندگی کسب می کنید، راضی نیسهتید. شهم

 مهئن مهمیشه به شرایط فعلی تان فکر می کنید و روز به روز نسبت به ناتوانی خودتهان 

 تر می شوید. این طور فکر کردن برای شما تبدیل به عادت شده. 
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 کسب نتایج الگوی صحیح .2-3-2-5

دسهت  با هدف گذاری موفق گام بزرگی درراه موفقیت خودتان برداشتید. هنوز به هدفتان

ت ا موقعیبنیافتید. بنابراین؛ هدف شما ، موقعیت یا چیزی است که دارای ارتعاش مت اوتی 

 و یا چیزی که االن دارید و  یا در آن بسر می برید، می باشد. 

نتایج فعلی

افکار فعلی

بروز احساسات 

فعلی

رفتارهای فعلی
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  مکانیزم ساخت واقعیت جدید .3-3-2-5

 

 " قانون جذب با فکر کردن آغاز می شود و با اقدام کردن تکمیال مای شاود. "

 ایهد ایهنبالبته در پاسخ به افرادی هط که می گویند ، نیازی به تغییر فکر و نگرش نیست 

 یجاد میانکته را متذکر شد که: رفتار ، خود عامل ثانویه ای است که توسط فکر و تصمیط 

 پیروی از مسیر زیر اجتناب ناپذیر می باشد: موفقیت ،شود. برای دست یابی به 

 

 کسب نتیجه    بروز رفتار    ایجاد احساس     فکر کردن      تصمیط

ه زید کدر این بخ  از کتاب با مکانیزم ساخت واقعیت جدید آشنا میشوید، و می امو

در  ید. وخلق کنچگونه با است اده عملی از قانون جذب، واقعیت جدید را در زندگیتان 

داخته شته پرود داادامه به ابهاماتی که برای بسیاری از افراد در است اده از قانون جذب وج

 میشود و به سواالت مهط، پاسخ داده میشود.

نتایج جدید و 

رسیدن به هدف

فکر کردن به 

هدف

بروز احساسات 

جدید

رفتارهای جدید
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 قانون کاشت و برداشت .3-5

یکی دیگر از قوانین موجود در طبیعت است که دانسهتن و  درک   1قانون کاشت و برداشت

موجبات موفقیت ما را در زندگی فراهط می کند. قهوانین موجهود در  حقایق مربوط به آن ،

طبیعت؛ دقیق ، ش اف و بسیار ساده هستند و گاهاً بخاطر ساده بودنشان، بسیاری از افهراد 

 از توجه به آن غافل می مانند.

 در این قسمت قانون کاشت و برداشت تشریح میگهردد و ارتبهاط آن بها قهانون جهذب،

دامهه  و در ا زندگی شخصی ما انسانها، مورد بررسی و ت سهیر قهرار میگیهرد.کسب و کار و 

برای بهره برداری و استفاده مناسب از قانون کاشات و برداشات بیان میکند کهه ؛ 

 می تواند کمک بسیار بزرگی محسوب شود: پنج گانهدانستن نکات 

 
 

 قانون قطبیت .4-5

دو بخ  متضاد وجود دارد کهه ههر بیان می کند: هر چیزی در طبیعت در  2قانون ق بیت

  یک از بخ  ها می تواند پتانسیل وجودِ ، بخ  دیگر باشد.

کاری هر چند بسیار خوب ، می تواند برای شخص دیگرر، شریطانی و برد "

 "بنظر برسد.

 " 3جوزف کمبل" 

 قانون دادن و دریافت کردن .5-5

تغییرر مری  هیچ چیز در طبیعت از بین نمی رود، بلکه از حالتی به حالتی دیگر

 کند؛ ماده به ماده ، ماده به انرژی و انرژی به ماده تبدیل می شود.

در این قسمت عالوه بر تشریح این قانون ، خواهید آموخت که چگونهه اسهت اده از قهانون  

بهرای اینکهه  دادن و دریافت کردن  میتواند زندگی فردی و حرفه ای شما را متحول سازد .

                                                        
1 The Law of Sowing and Reaping 
2 The Law of Polarity 
3 Joseph Campbell 
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به خوبی در راستای کسب موفقیت در زندگی تان بهره گیرید باید  قادر باشید از این قانون

 اقداماتی را انجام دهید که در پایان این قسمت با آنها آشنا خواهید شد.

 قانون علت و معلول .6-5

بیان می کند: برای هر معلولی یک علت دقیق و معهین وجهود  1قانون جهانی علت و معلول

داشته و به همین ترتیب برای هر علت نیز یک معلول مشخص وجود دارد. اگهر از نتهایجی 

که در زندگی تان کسب کرده اید راضی نیستید بایهد بهه جسهتجو در علهت آن بپردازیهد. 

گرد و غبهار ههط بهدون علهت ،  در توضیح این قانون بیان می کند که حتی 2والدو امرسون

و این قانون را قانون همه قانون ها می دانهد. ههیچ ات هاقی در کائنهات از  جابجا نمی شوند

 روی شانس رخ نمی دهد؛ اگر این بود ، کل کائنات در چشط بهط زدنی نابود می شد.

کلماتی مانند: بخت ، شانس و تصادف کلمراتی هسرتند کره بررای بیران و "

 "هایی که علت های آنها ناشناخته هستند، اختراع شدند.تشریح معلول 

 "ولتر"                                                             

ه شانس ، زماانی اتفااق میافتاد کادر واقع می توان شانس را اینگونه تعریف کرد: 

 آماده بودن و موقعیت همدیگر را مالقات می کنند.

 ر ارتباطددر میابید که چگونه هر کاری که انجام میدهید میتواند در ادامه این بخ  ، 

 نید.ا کسب کبا یکدیگر بوده و درنهایت چگونه میتوان، نتیجه ای که مورد انتظارتان بوده ر

 قانون قربانی کردن .7-5

بیان می کند که : برای بدست آوردن هر چیزی باید چیز دیگهری را از  3قانون قربانی کردن

چیزی که دارای ارزش کمتری می باشهد را بهرای بدسهت آوردن چیهز بها  دست داد. شما

 4کنید. عالوه بر از دست دادن چیز کط ارزش تر؛ وجود خهود انضهباطی ارزش تر قربانی می

که هوشمندانه انتخاب گردیده و هنرمندانه طراحی شده و صبورانه تداوم داشته باشد، نیهز 

 ضروری می باشد.

                                                        
1 The Law of Cause and Effect 
2 Ralf Waldo Emerson 
3 The law of Sacrifice 
4 Dicipline -Self 
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جهام ط که مهط ترین کاری که هر کسی در زندگی مهی توانهد انبه جرأت می توانط بگوی

ه بهاست. ق عاً شهما هرگهز نمهی خواهیهد  "قانون قربانی کردن "دهد؛ بکارگیری مناسب 

دن بهه نق ه ای برسید که دیگر، چیزی برای از دست دادن و قربانی کردن، به منظور رسی

ن انی کهردو دیگر زمانی برای قربه هدفتان نداشته باشید؛ یعنی زندگی تان به پایان رسیده

ت ههط جهت رسیدن به چیز با ارزشی که به دنبال آن بودید نداشته باشید. تعریف موفقیه

   در همین نکته خالصه می شود.

 قانون عدم مقاومت .8-5

اومهت انسان بصورت پی  فرض طوری برنامه ریزی شده که در برابر مقاومت ها از خود مق

د ه در بسهیاری از موقعیهت هها بجهای پاسهخ دادن،  از خهونشان می دهد، بدین ترتیب ک

انی واکن  نشان می دهد. واکن  نشان دادن در غریزه انسان بوده و در واقع بخه  حیهو

 وجود انسان است

با مقاومت کردن در برابر مقاومت ایجاد شده ، در واقع شما باه آن مقاومات،  

  قدرت بیشتری می دهید.

 .سب کنیدکدر ادمه خواهید یافت که چگونه میتوانید از هر ات اقی ، بهترین نتیجه را  

 جبران  قانون .9-5

در قبال اعمال، رفتارها، احساسات و افکاری کهه بهه کائنهات مهی دههیط، جبرانهی توسهط 

می تواند در حالت ههای مختل هی چهون: پهول،  1کائنات و طبیعت صورت می گیرد. جبران

علقات، دوستی، روابط، احساسات ، و .... صورت گیهرد. اگهر بهدنبال دریافهت دارایی ها و مت

را  2چیزی بدون انجام دادن کاری و یا دادن چیز دیگر هستید، در واقع شما قهانون جبهران

 نقض کردید. 

ا آدم اگر به درون آت  بیافتیط ، ق عاً خواهیط سوخت، این به این معنی نیست کهه مه

 ی بهتر،انون طبیعت است و برای رسیدن به کامیابی و تجربه زندگبدی هستیط؛ بلکه این ق

 .باید از این قوانین آگاهی داشته باشیط

                                                        
1 ompensationC 
2 The Law of Compensation 
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در برابر از دست دادن هر چیزی شما چیز دیگری بدست خواهیاد آورد و در  

برابر بدست آوردن هر چیزی باید چیزی را از دست بدهید. ایان قاانون جباران 

 ر قوانین دیگر طبیعت، بی نقص بوده و همیشه کار میاست ؛ قانونی که مانند سای

 کند.

کهه  رمز داشتن زندگی موفق این است که همیشه از آنچه که داریط و در هر مهوقعیتی

هستیط شاد ، ولی ناراضی باشیط. راضی بودن مهدت زمهان معینهی طهول مهی کشهد ولهی 

  بالفاصله به نارضایتی تبدیل می شود.

شروع  وقتی برای موقعیت و شرای ی که اکنون دارید، خیلی بزرگ تر می شوید؛ آنگاه 

ه از آنچه به رشد کردن کرده و به موقعیت و س ح باالتر منتقل می شوید. اگر مقدار بیشتر

ایهن  که الیق آن هستید، بدست آورید، پس از مدتی به مکان مناسب خود باز می گردیهد.

 د. دد، ولی بر اساس قانون جبران، وقوع آن حتمی خواهد بوات اق مشمول زمان می گر

استفاده از قانون جبران در انتخراب شرغل و تیرمین موفقیرت در  .1-9-5

 شغل مورد نظر

ت که مهم نیست که چه کاری را انجام می دهید ، بلکه نکته مهم این اس "       

اختن و مهط ترین ات اق زندگی تان می تواند شن "چطور آن کار را انجام می دهید. 

ران نون جبدر این بخ ، خواهید آموخت که چگونه از قا .باشد قانون جبراناست اده از 

 برای انتخاب شغل  و سپس کسب موفقیت در آن شغل ؛ خودتان را آماده کنید.

 بخشش  قانون .10-5

بیان می کند: خودتان را ببخشید بخاطر کارههایی کهه انجهام داده و یها  1قانون بخش 

 نداده اید و دیگران را نیز ببخشید، بخاطرکارهایی که انجام داده اند. 

و  در این قسمت پس از شناخت قانون بخش  به ارتباط آن با قانون جذب پی میبریهد

 ید.ر زندگیتان را کسب کناینکه چ ور با بکارگیری این قانون نتایج مورد دلخواه د

 

                                                        
1 The law of Forgiveness 
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زمهان  در پایان به شما توصیه میکنط،  شانس خواندن این کتاب را از دست ندهیهد. در

 یهن بهدینامناسبی در این مکان قرار گرفتید، اگر تا پایان این م الب را م العهه کردیهد؛ 

ت در قیمعنی است که قانون جذب را بدرستی دنبال کردید. با آشنایی با اصول اساسی موف

 .لعه کنیدبسیار نزدیک شدید. گام بعدی را بردارید و این کتاب را هط اکنون م ازندگی ، 

 

 

 و حرفه ای فردیشد و توسعه ر

Personal nad Perofessional Development 
www.hedayatmahmoudi.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hedayatmahmoudi.com/


 37 ■ منابع و مآخذ. 0 

 منابع و مآخذ

ALLEN, J. (2016). As a Man Thinketh  

Batchelor, T., & Cudkowicz, M. (2001). Principles of 

neuroepidemiology. Boston: Butterworth-Heinemann. 

Blackstone, W. Commentaries on the laws of England. 

Blackstone, W. Commentaries on the laws of England. 

Bruce, A. (2005). Beyond the Bleep. New York: 
Disinformation Co. 

Byrne , R.(2006). The Secret | ISBN 9781582701707 

Braden, G. The Divine Matrix.2008, Hay House Publishing 

Braden, G. Secrets of the Lost Mode of Prayer: The Hidden Power 

of Beauty, Blessing, Wisdom, and Hurt 

Braden, G. The Spontaneous Healing of Belief,2009. 

Cambell, J. Reflection on The Art of Living. Diane K. Osbon 

(Editor) 

Canfield, J. The power of focus. Hay House Publishing 

Chopra, D., & Kafatos, M. You are the universe (1st ed.). 

Covey, S., & Hatch, D. (2007). Everyday greatness. Nashville, 

Tenn.: Thomas Nelson. 

Covey, S. The Seven Habits of Highly Effective People. Simon & 

Schuster Ltd 

Dispenza, D. (2012). Breaking the Habit of Being Yourself. Hay 

House Publishing 

Dispenza, J. You are the placebo. Hay House Publishing 

Duhigg, Ch. The Power of Habits. New York, N.Y. :Random 

House 



 38 ■ منابع و مآخذ. 0 

Emoto, M. The Hidden Messages in Water.Atria Books,2005 

Fleet, Th. Rays of the Dawn 

Fleet, Th .The Philosophy of Suggestive Therapy 

George,S.C. The Richest Man in Babylon, 1962 

Hawkins, D. (2014). Power vs. force (1st ed.). Carlsbad, 

California: Hay House, Inc. 

Hill, N. Think and Grow Rich. The Ralston Society 1937 

Johnston, B. My Inventions: The Autobiography of Nikola 

Tesla.1919 

James, W. The Principles of Psychology, Vol. 1Jun 1, 1950 

Kramers, H. (2003). Quantum mechanics. Mineola, N.Y.: Dover 

Publications. 

Maltz, M., & Powers, M. (2010). Psycho-cybernetics (1st ed.). 

Chatsworth, Calif.: Wilshire Book Co. 

Maurer, T. (1999). The brain. Vero Beach, Fla.: Rourke Corp. 

Messiah, A. (2014). Quantum Mechanics. Dover Publications. 

Newell, L., Black, S., & Woodger, M. Men of character. 

Nightingale, E. (1973). Lead the field (1st ed.). Chicago: 

Nightingale-Conant. 

Peleg, Y., Pnini, R., Zaarur, E., & Hecht, E. (2012). Quantum 

mechanics. New York: McGraw-Hill. 

Proctor, B., & Gallagher, S. The art of living (1st ed.). 

Proctor, B., & Reid, G. Thoughts are things. 

Proctor, B. The ABCs of success. 

Rollo, M. Man’s Search for Himself. 1982 by Souvenir Press Ltd 

Rohn, E. (2012). The seasons of life. Melbourne, Vic.: Brolga. 



 39 ■ منابع و مآخذ. 0 

Rohn, J. The keys to success. 

Rohn, J. (2013). 7 Strategies for Wealth & Happiness. Random 

House  

Rohn, J., & Emmert, J. (2008). Lessons on life. Lake Dallas, TX:  

Schiff, L. (2010). Quantum mechanics. New Delhi: Tata McGraw-

Hill Education Pvt. Ltd. 

Skinner, B. About Behaviorism. New York: Knopf, 1974. 

Smilkstein, R. (2011). We're born to learn (1st ed.). Thousand 

Oaks, California: Corwin Press. 

Tracy, B. Goals. Berrett-Koehler Publishers, 2003 

Tracy, B. Eat that Frog. BERRETT-KOEHLER,2008 

Wattles, W. (1996). The science of getting rich. Phoenix, Ariz.: 

LifeSuccess Productions. 

 

 
 


