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 پیشگفتار

ذهنی و اجتماعی پیرامون خود هرج و مرج شلوغی دنیای پرن در اکثر انسانها چنا

کشهف بها مسیری کهه ، یابندمکه مسیر واقعی موفقیت را درونشان ناند افتاده گیر

 . کندتجلی پیدا می خودشان استعدادهای نهفته در وجود

اشهرف داشهته باشهید کهه کامل  اعتقاد اینکه بعالوهقدم  هجده ایناستفاده از با 

اصالت ، وجود نداردبرای قدرت نمایی ذهن  هستید و محدودیتیخداوند  اتمخلوق

پها  خود واقعی از شناخت باو  شناختدرونتان خواهید خود را مختص به ی وجود

تجربهه  ایهن کتهاب رمهره. خواهیهد گذاشهتدر راه آرزوهایتان  شگرفبه دنیایی 

از متعهال  اونهدخد ست کههایی عملکردو بررسی  زاعوامل تنشبرروی وتحقیق 

این اعمال از عملکرد منفی که با درک کامل  است ازل برای انسان منع کرده روز

تها بها  شهدهاعمال منهع  اینبریم که به این موضوع پی می بر روی ذهن انسان

بهشهتی بهه وسهعت ، بسهازیم برای خهود بهشتی روی زمینقدرت ذهن پاکمان 

 . قدرت خالقیت و استعداد

با خوانهدن و امید دارم که  عزیزتر از جانمو مادرر پد بهم میکنم تقدیاین کتاب را 

 . گشاده شود برویتاندریچه ایی تازه از زندگی و کمی تعقل این کتاب 
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 قدمه م

 . توقف به هنگام سرگردانی یکی از موفقیت هاست

 ("ع")حضرت علی 

روز و هر هر  شاید هر روز به دنبال راه حلی برای دستیابی به موفقیت میگردید و

آیا تها بهه ، گرفتهشما در کدام مسیر قرار  موفقیتکنید که ساعت به این فکر می

 ؟ حال به این فکر کرده اید که آیا خود شما در مسیر درست هستید یا خیر

در هیاهو و افکار و احساسهات منفهی ، و رسیدن به اهدافشناخت مسیر موفقیت 

ههای در خیلهی از کتاب، رفهتی زیهادی از شهما خواههد گرژمقدور نیسهت و انه

کنند ولی دعوت میها تمام گرفتاری با وجودمکرر های شما را به تالش، موفقیت

 . کامال بی فایده است، تالش در هیاهو

ایید ولی هنوز ردی از د زمان زیادی را برای رسیدن به آرزوهایتان صرف کردهیشا

چه کهاری بایهد انجهام دههم  "زیرا آنچنان غرق درنمیبینید  خود آنها را پیرامون

 . اییدرا فراموش کرده خود یقدرت درونهستید که "

مثهل درسهت  تسلط پیدا کنیدروی تمام افکار خود درآرامش تا  باید متوقف شوید

و باید دست و  است نکردنتقال بهترین راه  زمانی که در باتالق گیر افتاده ایید و

 در تا بگیریدو اضطراب قرار  با ترس در مسیری مخالفو پا زدن را کنار بگذارید 

 . دهیدنجات  خود را آرامش

خودتهان  شما تنها به قدرت خالقیت ذههن، "چطور به آرزوهایم برسم "در مسیر

با اطهالع و پشت خروارها تفکر نادرست و منفی پنهان شده نیاز دارید که آن هم 
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پیهدا خواههد  را چیدمان درست و منطقهی هنذ، نهفته خود استعدادپیدا کردن از 

 . را به شما تحویل خواهد داد شماکرد و کلید قدرت 

دور ها شلوغی کامل آنرا ازو را بیکار کرده  خود راحت ترین راه این است که ذهن

پیشنهادات متفاوت ی شروع به ارائه، شوداز بیکاری کالفه  ذهن کنید و زمانی که

کثر موارد شما را بهه سهمتی و در ا خواهد کرد تا خودش را به چیزی مشغول کند

 . کند که عالقمندی اصلی شماستهدایت می

آن ، اگر تنها باشید. و اختراعات جدید استها این رمز ایده، تنها باش"

 "متولد میشوندها وقت است که ایده

 )نیکوال تسال(

باید و  آنها را بدوش میکشد، ذهن هستند که باری اضافهها هرج و مرج

 . بیابیدمسیر موفقیت را درونتان  د تاآنها را رها کنی

شخصی ، آمریکا مهاجرت میکردندی برای استخراج طال به قاره انسانهازمانی که 

این یعنی خالقیت و اسهتفاده درسهت از کهارآیی  که رروتمند شد، بیل با فروختن

 . خواهید کردبه آن دست پیدا  آرامش و سکوت باکه  ذهن

تنهها از زیهرا  دست پیدا نمیکننهد واقعی به موفقیتمیمان وار هیچ گاه های ذهن

و بایهد  استفاده کرده و هیچ خالقیت و ابتکاری از خهود ندارنهددیگران های ایده

که البتهه  به موفقیت برسند تقلید از آنهابا جدید دیگران بمانند تا های منتظر ایده

 . دستیابی به درآمد است فقط اسمش موفقیت نیست بلکه



 یر موفقیت(شناخت مس)عشق تا قدم هجده 01

 

ذهن را خواهید و سدهای  افکار ویروس گونهتک به تک ، دم تا عشقدر هجده ق

شهنایی بها آبهه خهاطر ، پهاک نکنیهد ههم شناخت و حتی اگر آنها را بطور کامهل

 . شدذهن کارآمدتر خواهد های فرمانکارکردهای آنها 

وبها استعداد پنهان شده خودتهان را خواهیهد یافهت ، بعد از رها کردن افکار منفی

با صرف کمی وقهت و  که خالقیت صادر خواهد شدهای فرمان آن پرورش دادن

 خود مسیر حرکتکه  و زمانیقرار خواهید گرفت  موفقیتمسیر  در اندکی تالش

بها  ذههن، داشهته باشهید باور با تمام وجود و آنرا بشناسید بطور کامل و واضحرا 

راهنمایی خواههد شما را برای رسیدن به آرزوهایتان  که داریدی ازامکانات استفاده

 کالمی که میشنوید یهاهر از موفقیت خلق شده وبرای رسیدن به  تنها ذهن. کرد

اطالعاتی استخراج کرده و در بایگهانی خهود طبقهه بنهدی ، تصویری که میبینید

حاال سوالتان این است و  جدید به شما ارائه دهد حلیراه  کند تا در مواقع لزوممی

 هنتان از البه الی اطالعاتی کهه ههر روز بهه آنذکه چطور موفق خواهید شد و 

 کارآمد هستند زمانیها این راه حلبه دنبال ارائه راه حل خواهد بود ووارد میکنید 

حرکهت واقعی  عالقمندی مسیردر و نبودهمنفی های که ذهنتان آلوده به ویروس

درسهت ههای راه حل، که بها شهناخت کامهل آنست اذهن شما یک رروت . کند

 . را ارائه میدهددن به آرزوهایتان رسی

و خواه ذهنتان را میشناسید های شلوغی، کتابخواندن این با ، با گفتاری عامیانه

میدهید سر و سامان به تفکراتتان  کرد وناخواه شروع به خلوت کردن آن خواهید 

و ایهن قهدرت تمرکهز  افزایش میدهیددر آرامش تمرکز خود را قدرت  ودر نهایت

 . تا فراسوی آرزوهایتان خواهد بردشما را 
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قبل از پرداختن به محتوای اصلی تاکید دارم که مواردی که از شما خواسته شده 

زیرا تنها راهی که عملکردههای اشهتباه را متوجهه را حتما برای خودتان بنویسید 

 . نگارش است، شوید و آنها را بوضوح میبینیدمی

 عملکرد ذهن

قدرت واقعهی ذهنتهان را ، از ذهن میگذرند روزانهی که و پنج هزار فکر در هیاهو

فکهری دیگهر بهه ، متمرکهز شهوید چیهزیخواهیهد روی زیرا تا می پیدا نمیکنید

ی تعدادی از این افکار بار منفی داشته باشهند بایهد فاتحههو اگر  آیدسراغتان می

پهر از  کارآمدی افکارتان را بخوانید زیرا مانند این است کهه در آبهی گهل آلهود و

 . ماهی گیری با دست را داشته باشیدکثافت قصد 

م نهربهه  ویروسهیدارد و زمهانی کهه ذههن انسهان کامپیوترعملکردی شبیه بهه 

 . داد خواهدسرعت آنرا کاهش و قابلیت و کارایی ، وارد میشود افزارکامپیوتر شما

 و عمهل میکننهد یکامپیوترهای ویروس ماننددرست منفی  تفکرات و احساسات

 . دهندمیبه طرز وحشتناکی کاهش کارآیی ذهن را 

از ویروسی بودن آن مطمئن قبل از نصب یک برنامه روی کامپیوتر همانطور که 

بعد خود نصب میکنید و  سیستم کامپیوتریآنتی ویروس روی ی برنامهمیشوید و

تا کارآیی بیشهتری داشهته  ظرفیت حافظه کامپیوتر خود را ارتقاء میدهیداز مدتی 

وبها پاکسهازی شهوید  به ذهنتهان مانع ورود اطالعات و تفکرات منفی باید، اشدب

 . آنرا به سمت موفقیت هدایت کنید، ظرفیتافزایش  ذهن و
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آرزوهایتان به اولین چیزی که نیاز دارید شناخت کامهل و ی برای رسیدن به همه

شهما بهه رسهیدن بهرای  تنهها ذهنهی کهه، ذهن خالقتان اسهت ازعملکردواضح 

 . هدافتان طراحی شده استا

کرده  آنهاشروع به تجزیه و تحلیل ، پنج گانهبا دریافت اطالعات از حواس ذهن 

ا مراجعهه در مواقع نیاز بتا  کندمیبایگانی  مختلفیرا در طبقات  هر کدام از آنها و

مانند زمانی کهه انگشهت شهما دچهار . رفع مشکل پیدا کندراه حلی برای  به آنها

سهوزش را بهه  تهاگهردد می به دنبال راه حل د و ذهن بالفاصلهشوسوختگی می

دور شهده و بهه  عامل سهوختگیانگشتتان بطور خودکاراز در ابتدا ، حداقل برساند

و بطور مداوم در اطالعاتی که  کند به آن القا سردیحس که  میرود سمت منبعی

ی شدید نباشد اگر سوختگ، میگردد بهبودیشنیده یا دیده به دنبال راه حلی برای 

حتما راه حلی خواهد یافت ولی زمانی که سوختگی بسیار شهدید و بها خهونریزی 

دچهار ، وارد نشهده ذههنهمراه باشد چون عمومها اطالعهاتی درایهن زمینهه بهه 

آسیب دیهده  عضوباید از چه راهی  نمیدانیدچون  شد خواهدسردرگمی و استرس 

ذهن  وین مثال یک هدف موقتی است البته ا. دیدهرا التیام داده و درد را کاهش 

بها کنهار ههم چیهدن  میکنهد و سهعیتا بهه آرامهش برسهد تماما در تالش است 

 . آرامش و هدف شما را تامین کند، اطالعات

ایهن  ذهن خهود را بها اسهتفاده ازکه نیاز دارید ، هدفبرای رسیدن به موفقیت و 

تفاده از اطالعهات جدیهد و و با اس دهید ارتقا آنرا ظرفیتو  کرده پاکسازیها قدم

 . مثبت اجازه تفکر در مسیر درست را برای او صادر کنید

و  به روی شهما بهاز خواههد شهد وجودتانیک دریچه از ، داریدهر قدم که بر می

 . دریافت خواهید کردآرامش ز اکلیدی 
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هدیهه ایهی ، ذهنکه با دعوت کردن آن به آرامش اولین نیاز ذهن است 

 . دریافت خواهید کردرا  "قدرت درونی من "بی نظیر به نام

همهان و به هر سهمتی نگهاه میکنیهد اینطورفکرکنید که از آیینه ساخته شده اید 

 در وجود شما ربت و ضبط شدهوهمان تصویر شود تصویر روی شما منعکس می

گهویی ، خواههد شهدمثبت و منفی تصاویر متعدد که باعث پر شدن حجم مغز از 

را اجهرا دیگری خطا داده و هیچ دسهتورمتعدد تصاویر  قسمت یرو شما کامپیوتر

 . کندنمی

وارد شده و خود را در به سیستم ذهنی  امنیتیهای به علت وجود نقصها ویروس

 . کنندمختلف کپی کرده و عملکرد کلی سیستم را مختل میهای برنامه

و  ان نیاز داریهدذهنتهای استفاده از تمام ظرفیتبرای رسیدن به موفقیت شما به 

بهتر و قدرتمندتری برای رسیدن بهه های راه حل، باشدتمیزتر  شما چه ذهن هر

 . خواهد کرد هدف پیدا

ی ایشناسرا و نقص امنیتی ذهنمان  ورودی اطالعاتهای قسمت خواهیم ابتدامی

ذهنمان را  ظرفیت، آخرودر مراحل را قدرتمندتر کنیم  ذهنو در مراحل بعد کرده 

 . سیدن به موفقیت افزایش دهیمبرای ر

راهکهاری را ، کند و تنها در صورت نیاززود به تنبلی عادت میذهن انسان بسیار 

آرزوهایتان برسید باید بطور مداوم اطالعات خواهید به اگر واقعا می، دهدارائه می

ی دربهاره بیشتر وسعی کنید این اطالعاتهنتان وارد کرده ذرا به  دمثبت و کارآم

 شهماهای درمسهیرعالقه منهدیکسانی کهه ی درباره، شما باشدهای قمندیعال

میزان درآمد و سطح اجتمهاعی آنهها ، شخصیتموفق شده و درباره دستاوردها و 
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اطالعات  این به ذهنتان از طریق بینایی و شنواییاطالعات درست کسب کنید تا 

 . مثبت و انگیزه بخش را وارد کنید

میدانید که به چه چیزهایی عالقهه حتما ولی  را نشناسید مسیر موفقیت خودشاید 

و  تفریح و اخبهار و دنیهای مجهازی، عالقه مند بودن منظور تلوزیون، مند هستید

عملهی اسهت کهه اگهر سهاعتها  عالقمندی، نیست چیزهاو این جور  تلفن همراه

ی شوید و هربار عمیقا از انجام آن بدون خسهتگخسته نمی، برایش وقت بگذارید

 .. لذت خواهید برد

بهه وسهیله  تعهداد محهدودیاینطور فکر کنید شما را دراتاقی زندانی کرده و تنها 

چهه ، سهرگرم باشهید آنهاانتخاب خودتان به شما خواهند داد و تا یک ماه باید با 

البته تلفن همراه و تلوزیون و رادیو ؟ برای سرگرمی انتخاب میکنیدرا هایی چیزی

همراهان ، تخاب هایتان باشدتوانند جزئی از اننمی، موسیقی های پخشو دستگاه

آنها اطالعات بیشتر و ی عالقمندیتان هستند که باید دربارههای شما همان زمینه

بایهد دانیهد عالقمنهدی خهود نمیی اگهر چیهزی دربهاره. کنیدجامع تری کسب 

تورههای جسهتجو در مو یهامطالعهه  اطالعات ورودی ناکارآمد را رهها کنیهد وبها

ههایی بهه دنبهال چیزی متفاوتهای عنوانبا  یا کتب متفاوت وگر اینترنتیجستج

در نهایهت ها ایهن جسهتجو، آنها داریدی ید که بیشترین کنجکاوی را دربارهردبگ

 . کنند که همان عالقمندی واقعی شماستتوجه شما را به چیزی جلب می

مطمئن باشید این اطالعهات و ذهنی خواهد شدهای اینکار باعث افزایش واکنش

زمانی که فکرش را هم نمیکنید به کارتان خواهد آمد ولی شما فعال به تهاریرش 

 . شوید روی افزایش عملکرد ذهن به خاطر ورودی مثبت متمرکز
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هدف نههایی تنها سوزد و ذهن در این حالت درست مثل زمانی که انگشتتان می

سیب دیهده اسهت و از تمهام امکانهات اش رهایی از درد و سوزش و التیام بافت آ

اطراف و با تمام اطالعاتی که در ایهن زمینهه دارد شهروع بهه ارائهه راهکارههای 

سهوختگی  درد و سوزشکم کردن  شاید زمانی که اطالعات، متفاوت خواهد کرد

ولهی در کردید که روزی بهه کارتهان بیایهد فکرش را هم نمی، هنتان رسیدهذبه 

و حتهی کمهک  برای کمک بهه خودتهان یش عملکرد شماباعث افزا دیگر زمانی

 . شده است رسانی به دیگران

خودتان هم ی باید دربارهها عالقه مندیی مثبت درباره اطالعاتورود عالوه بر 

 . اطالعاتی کسب کنید

 : و باید از خودتان سوال بپرسید

 ؟ من کیستم

نام خهانوادگی و امثهال  منظور از این سوال معرفی خودتان با یک بیوگرافی نام و

چهه معرفهی کنیهد  خودتهان خودتهان را بههوجودیهت اگر بخواهید ، نیستها این

 ؟ میگویید

 ... یا شخصی مبتکر و یا، یا شخصی خالق، مثال من شخصی مهربان

 ؟ رروت ویا قدرت، موفقیت، رسیدن به آرامش؟ هدفتان رسیدن به چیست

 ؟ موفقیت در چه کاری یپرسماز شما م، هدفم موفقیت است اینکه بگویید

 ؟ از چه راهی: از شما خواهم پرسید، یا بگویید هدفم رروتمند شدن است
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خواهید به آرزوهایتان با ظاهر شدن در آن میهدف یعنی دیدن نقطه و نقشی که 

 . برسید

تا سوالی بهرایش مطهرح نشهود بهه ، کارکرد ذهن از همین سوال و پاسخ هاست

م در نیاینکه فقط بگوییم من موفق میشوم ولهی نهداو  تدنبال جوابی نخواهد رف

 . خود یک سردرگمی است، حرکت کنیمچه مسیری به سمت موفقیت 

در واقع هنوز خودتان و استعدادتان را ، را نمیدانیدر رسیدن به اهداف تان اگر مسی

پیهدا و زمانی که ذهنتان را آرام کنید در کوتاه مدت استعداد خهود را  شناسیدنمی

 . خواهید کرد

بهرای پهرواز بهه سهمت ، در واقهع روحتهان میدهیهدآرامش ذهنتان  به زمانی که

 . میشودآماده ها عالقمندی

و این یعنی دستیابی به قدرت مظهر کاملی از قدرت خدای خالق است ، پاکروح 

شناخت روح یعنی شناخت انسانی که درون شهما زنهدانی . خالقیت

قط به سهمت عالقهه منهدی ههایش انسانی آزاد و رها که ف، شده

، ابتکار داردخالقیت و ، هایشعالقه مندی ی و درباره حرکت میکند

ولی تنها شرط گذشتن از  میشودتمام موانع رد  ازدرست مانند یک روح واقعی که 

 . است افکار پیچ در پیچ و بیهودهو رهایی از  واقعی مندیموانع عالقه 

الی تفکرات منفهی و درههم  به و ال نسانخود ادر وجود  مسیر رسیدن به هدف

میتوانید آنرا به سهطح ذهنتهان بهاز  خودپنهان شده که با کمی کنکاش در  ذهن

 . گردانید
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و تنهها ههدفتان کسهب تا وقتی مسیر واقعی موفقیت مربوط به خود را نشناسهید 

رسید زیهرا در مسهیری کهه بهه آن عالقهه به بیشتر آرزوهایتان نمی، درآمد باشد

رسیدن به آرزوها خالقیت رمز اصلی ، خالقیت هم نخواهید داشت، ریدندا

البته اگر بخواهید مرجع تقلید باشید  شرفت تا بی نهایت استپیو 

 . و نه مقلد

 1حهداقل ها نمیدانم چند سال دارید ولی باور دارم با رعایت تک تهک ایهن قهدم

شتر تهالش میکنیهد بیهای سال دیگر در بهترین نقش قرارگرفته و برای موفقیت

بهه و در آرامهش به ذهنتان دستور میدهید که با تمام قوا ها با انجام این قدمزیرا 

را بهه  دستوراتیرا به شما ارائه دهد و در پاسخ ها کمکتان بیاید و بهترین راه حل

 . در آن نهفته استها شما خواهد داد که حیرت انگیزترین راه

 . بزرگ بنویسید و به آیینه بچسبانید، ذبه خود فرصت دهید و روی یک کاغ

 ". حتما مسیر اصلی را پیدا خواهم کرد و حتما موفق خواهم شد"

کند کهه و تنها ذهنتان را مجبور می کلیشه ایی و شعاری نیستی جمله این یک

را حل  "موفقیت در چه راهیست"و " مسیر اصلی کدام است "معمای

و روزتهان را بها آن آغهاز  قرار میگیهرد انمعمایی که هر روز جلوی چشمانت، کند

عالقهه ی تحقیهق دربهارهو مطمئن باشید بها ورودی اطالعهات مثبهت و  میکنید

 . حتما موفق خواهید شد، و پاک کردن ویروس هاها مندی

و موفقیت را در کسب رهروت  دانستهخیلی از افراد تنها هدف را رسیدن به رروت 

 . نیستولی موفقیت  باشدک هدف تواند یثروت می، هنگفت میدانند
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 رسهد وبهه رشهد فهردی و اجتمهاعی می شخص آندرمسیری ست که موفقیت 

 . خواهد بود و تا بی نهایت واقعی و ماندگار، رروتی که در این مسیر کسب میکند

در مهدت  ولهیچند بار شنیده ایید که فالن شخص در یک شب ورشکست شده 

ر دمسهیر موفقیهت را او ؟ است باز گشته خود یبه جایگاه قبلدوباره ، اندک زمانی

 بازهم به همهان جایگهاه، دیگر هم زمین بخوردیافته و اگر هزاران بار ذهن خود 

یهافتن ، بهترین راه برای کسب رهروت. باز خواهد گشتو حتی باالتر از آن  قبلی

 . موفقیت استمسیر

کهار هها تمهام ههرج و مهرجن میهااز مسیر موفقیهت و رسهیدن بهه ههدفیافتن 

 درست مثل اینکه در میان انباری از کاه به دنبال یک سوزن بگردید، دشواریست

 . آنهاست تک تک کنار گذاشتن، و بهترین راه

ورود اطالعات منفی را مسدود  راههایباید تمام برای رسیدن به تمام آرزوهایتان 

، ه جانبههو تمرکز همهآنها دادن و سر و سامان اطالعات مثبت و با افزایش کرده 

 . و با قدرت در آن مسیر حرکت کنید بیابیدمسیر موفقیت را 

تمام ابعاد ذهن را به باید و کردهبه یک نقطه نگاه باید شما تنها ، از شروع تا پایان

ایسهتادن تها نفهس ی از نحوه که تیراندازی کردندرست مثل ، کنیدآن معطوف 

 . ه سمت هدف شلیک کنیدبنشانه گیری دقیق با  وباشد کشیدن باید هماهنگ 

پس تنها باید ، اگر هدف خود را بوضوح میدانید یعنی کامل با مسیر آشنایی دارید

که دراینصهورت  نتان را کامل و در آرامش کنارهم بچینیدذهاطالعات ورودی به 

های و شما تنها باید دستورالعمل شدراهکارهای مناسب توسط ذهن ارائه خواهد 

شناسید را نمی اجرایی کنید و اگرهدفتان در مسیر مثبت را فکرتاندر صادر شده 



 09 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

 درو تنهها بهه فکهر کسهب رهروت  مهبهم اسهتدستیابی بهه آرزوهایتهان و مسیر

مسیرهای متفاوت قدم میگذارید و به دنبال راهکارهای بیشتر میگردید پس ایهن 

هر قدم ذههن خهود را آرام کهرده و بهه او مراحل مختص به خود شماست که با 

 . به راه حل رساندن شما به آرزوهایتان فکر کندزه میدهید که قدرتمندتر اجا

اول اینکه سردرگم مسیرهای متفاوت را امتحان کنید تا شاید بطهور : دو راه دارید

دوم اینکهه بهه ذهنتهان آرامهش داده و تصادفی در مسیر درست قهرار بگیریهد و 

 . بیابیدخود در ذهن را ها و راه حل مسیراصلی منتهی به موفقیت

کارآمد و منطقهی تراسهت زیهرا آشهفتگی و کالفگهی را در بهر ، قاعدتا مسیر دوم

و  ی ستو به صرفه تر راهکار بهتر، مسیر دومنخواهد داشت و از نظر زمانی هم 

موفقیت تک تک عوامل  ذهن با تمرکز باال، هنگامی که در آرامش مسیر را بیابید

پرتهاب ی مثبت و قدرتمندانه به سهوی ههدف را در کنار هم چیده و با حرکت شما

 . خواهید شد

تمام در ابتدا ، پرتاب شود خواهد به سمت ماهمی سفینه اییدرست مانند وقتی که 

کنند وبعد آنها را به هم متصل کرده وسایل برای ساخت سفینه را جمع آوری می

آنهرا ، ابتدایی کند و بعد از تایید در آزمایشاتمی و تمام جوانب را با آن هماهنگ

پرتاب تا ی لحظه، در نهایت با فشار بر یک دکمهحل پرتاب هدایت کرده و مبه 

است که ههدفش نفر  یکرویای ی نشان دهندهو این لحظه  شودرویاها آغاز می

سهالها اطالعهات مثبهت و دست یابی به ایهن ههدف پرواز تا ماه بوده و او برای 

 . استه ذهن خود وارد کرد به آنرا مرتبط با
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مورد نیاز بهرای سهاخت جمع آوری قطعات ی ورود اطالعات مثبت همان مرحله

 . سفینه فضایی است

 امنیتی ذهنهای محل ورود اطالعات و نقص

و از  هسهتندعهات بهه ذههن طالورود ا مسیرهایهمان ، امنیتی ذهنهای نقص

روع به شو کرده رخنه  ر ذهندیا مثبت اطالعات و تفکرات منفی مسیرها همین 

 . میکنند شدنکپی 

او در واقع منابع مهم اطالعهاتی  اگر شخصی قدرت بینایی و شنوایی نداشته باشد

از قدرت یادگیری مربوط به  ٪70حدود ، گیردیاد نمی وچیززیادیمسدود هستند 

 . دارندحس شنوایی و مابقی به سه حس دیگر تعلق مربوط به ٪18وحس بینایی 

و اعمال  گفتاریانبوهی از اطالعات و شدهدریافت  اسحوعات از طریق این الاط

باشند  و ناکارامد منفی از منابعو هنگامی که اطالعات وارد شده  کنندتولید میرا 

 . د بودنخواهبیهوده و ناکارآمد هم ها خروجیاز نیم بیشتری  درواقع

 کهه سهت یها دائمهیمهوقتی  اههداف رسیدن بههتمامی تولیدات ذهن در جهت 

ایمنهی نید از آنها برای رسیدن به هدف نهایتان استفاده کنید به شرطی که توامی

 . افزایش دهید، ورودی اطالعات درقسمترا 

و در صورتی افزایش میابهد کهه در محیطهی مناسهب  ورودی اطالعاتایمنی در 

، گفتهار تها بتوانهد گرفتههعاری از تفکرات و احساسات و عملکردهای منفی قرار 

 . کندمتمرکز  هدف یافتنرا در جهت  کردار و تفکرات
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محیط پیرامون خود است و بازتابی از آنها را انعکاس ی انسان درست نشان دهنده

شخصهیت پهنج ی گویند هر شخص نشان دهندهدرست مانند اینکه می، دهدمی

بهه سهمت  ورودیو اگر اطالعهات  است که بیشترین تعامل را با آنها داردنفری 

 . تواند مسیر رسیدن به آن را بیابدنمیذهن ، هدف نباشند

را انسهان تنهها بلکهه  هدف را نشهان نمیدهنهدمسهیرو نادرسهت  غلهطاطالعات 

زیرا ذهن بطور مداوم باید اطالعات متفاوت  پیچ و خم گیر میاندازند درمسیری پر

پیدا ودرهم پیچیده  و منفی را با هماهنگ کند و ارتباطی بین موضوعات متفاوت

 . کند

از اطالعهات ورودی و مها  و در مجموع تمامی عملکردهای کردار واعمال، ارگفت

س در ابتدا محل ورود اطالعات را پ میشودحاصل  آن اطالعاتدرک ما نسبت به 

راه را به ذهنتان ی و بقیهرا دریافت کنید  مثبتهایی دادهتا  کردهدرست انتخاب 

 مرحلهه بههکنار هم قرار میدههد و زیبا تمام اطالعات را با آرامش و بسپارید زیرا 

 . دادارائه خواهد  به سمت مسیر موفقیت راهکار قوی و درست را، مرحله

از آرزوهایشان را دارند و بهرای رسهیدن بهه آن  تصویریدر ذهن خود تمام افراد 

ههم ریختهه و پهر از  بههبایگانی ذههن های زمانیکه قفسه ولی تا کنندتالش می

قهرار را بصورتی کارآمهد در کنهارهم ها دادهتواند نمی هنذ، اطالعات منفی است

و جزئیات آن  میبیندو راهکار درستی به شما ارائه دهد زیرا تنها یک تصویر  داده

 . کندرا درک نمیتصویر رسیدن به آن های و روش

بطور مثال شما خود را دریک باغ با تمام امکانات تصور میکنید و هدفتان رسیدن 

، ذههنولهی  به آن دست یابدهن شما اینست که چطورباید ذسوال به آن است و 
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تنها ههرج و مهرج و افکهار ضهد و  زیرا بیندنمیخود  آرزو را در اطراف آناز ردی

را برای رسهیدن بهه آن  اطالعاتد به آن وارد میشوندونمی توانها و منفینقیض 

زوههایم چطهور بهه آر: شما یک سهوال داریهد. هماهنگ کندتصویر کامال مثبت 

 ؟ برسم

قهدم بهه باید بیابید و  آن مسیرراقرارگرفته و باید معین آرزوهایتان در یک مسیر 

 . آنرا طی کنید قدم

خواهید مهیاسهت همانگونه که میهمه چیز دردنیا ، نداشته باشیدعجله 

 کههه مطمههئن باشههید وو تنههها بایههد راه رسههیدن بههه آن را بیابیههد 

 . خودتان پنهان شدهی همسیردرمیان ذهن شلوغ و بهم ریخت

مهن ههم ، را پیدا کهنمسیر موفقیت ، تو با قدرتکه  قانون دنیا بدین گونه است

در مسهیری کهه قدم زنهان  میتوانیخواهم ساخت و ماده آخواهی را آنچه که می

 . برسیدکنار گذاشته  برایتاندهد به هدیه ایی که دنیا ارائه می هنذ

بهه سهمت مثبهت  ذههنهای که تمام ورودی زمانی مسیر را بوضوح خواهید دید

سرگرم کننده تلوزیون و های اخبار و برنامه، ردی از اطالعات منفی و کندحرکت 

اطالعاتی ناکارآمد را به  اینهاتمام ، در آن نباشدمنفی های دنیای مجازی و انسان

 . وارد میکنند ذهن شما

منبع اصلی ورودی  همان حواس پنج گانه هستند که هم، ایمنی ذهنهای نقص

 . شوندرا شامل میها و هم خروجی
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اعجاب  خواهیم به دنیای درون وارد شویم تا قدرتقدم می هجدهدر واقع با این 

، و دیهدن واضهح ههدف مسهیربهرای یهافتن و آنها را  بیابیمدرونی خود را  انگیز

 . هماهنگ کنیم

هستند تها  تالش دردنیای درونتان چنان شگفت آور است که سالهاست پزشکان 

های آن ههم در تخصهص، تها روح بشناسهند گرفتهه از جسم، را تک به تک آنها

از قدرت مبحهوس شهده شناخت  واند بطور کامل موفق نشدههم و هنوزمتفاوت 

 . را شناخته و آنها را کنار بزنیدها شود که تمام منفیزمانی محقق میدرونتان 

تجزیهه و عات ورودی را بی سر و صهدا تمام اطال قدرت ذهن بسیار زیاد است و

 و امکانهات موجهودو آنها را با شرایط  میپردازدا به ارتقاء دادن آنهتحلیل کرده و 

ذهن ، یک مغازه میبینید را در ویترین لباسیزمانی که  مثلدرست ، انطباق میدهد

دیگرتهان ههای شروع به پردازش آن کرده و آنرا با سهلیقه و لباسشما بالفاصله 

و در صورت هماهنگی کامل و همه جانبه شما تصمیم میگیرید دهد ابقت میمط

 . کنیدکه آنرا خریداری 

، کنهدسهعی میآنها  پردازش با شنوید ذهنو یا می میکنیدهر چیزی که فکر  به

دهد و راهی برای رسیدن به آرزوهایتهان  تطبیق امکاناترا با اطالعات وارد شده 

ی سوال شما اکنون تنها دربهاره میگردد ودنبال جواب برای هر سوالی به و  بیابد

 . قدرت درونی خودتان است

و هرذهنهی از زیبهایی و  یک نوع زیبایی اسهت رسیدن بههدف تک تک انسانها 

و آن ایهن  ختم خواههد شهدجمله به یک  همه ولی در نهایت هدف تعریفی دارد
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ایی را در رسهیدن بهه زیبهو تمام انسهانها  چطور به آرزوهایم دست یابماست که 

 . بیندمی آرزوهایشان

یهک . ببینیدرا با تمام وجودتان ها زیباییو  کردهنکات مثبت را به ذهنتان دعوت 

 . طبیعت است، نمونه بارز زیبایی

 آن و طبیعت و دقت کردن به اجزا

کند تها کمک میو  دهدمیافزایش درک را قدرت ، طبیعت کردن بهدرست نگاه 

 . بیابیدرا برای رسیدن به آرزوهایتان ها ترین راه حل بهترین و مثبت

کهه بهه ذههن حیوانات ، سنگها، گیاهان، درختان، دارد طبیعت تنوع بسیار باالیی

 کهردمعمها را حهل تهوان می و سهاده متفهاوتهای روش باکه  کنندیادآوری می

اصلی مغهز اکسهی ن اسهت کهه بهه وفهور در های یکی از سوخت، ه بر آنعالوو

 . شودیافت میبیعت ط

 طبیعت برویدهنگامی که موضوعی ذهنتان را درگیر کرده به ، یکبار امتحان کنید

عمیق که اکسی ن را با های با نفسنگاه کنید و با دقت گیاهان  از نزدیک به و یا

بعد از حدود نیم ساعت  وکنید فکرکند به مشکالتتان قدرت به بدنتان دعوت می

 . شدباز خواهد ذهن شما روی مختلف از راه حل به های دریچهخواهید دید که 

کارکرد ذهن را بهه سهمت دریافت زیبایی دو ورودی مثبت هستند که  اکسی ن و

 . مثبت سوق خواهند داد
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و جهوا  درسهت در ذههن شهما  یک معماست ،راه رسیدن به موفقیت

 شودساخته می

حتما خروجهی ، ت باشنداطالعاتی به ذهن شما مثبهای و زمانی که تمام ورودی

 . مثبتی از اعمال درست برای رسیدن به اهداف را در بر خواهند داشت

، ذهن انسان همواره به دنبال رشد یافتن و شکوفا شدن است و بهه همهین علهت

پیشنهاد میدهد تها شهما بتوانیهد از  رسیدن به این قدرتمتفاوتی را برای های راه

 . را انتخاب کرده و به آن عمل کنید نو ممکن تری بهترین، بین چند گزینه

ذهن او ، فوتبال بازی میکند، رسیدن به موفقیتبرای ، یک فوتبالیست بطور مثال

ویها  راه انهدازی یهک کارگهاه، گلخانهداشتن پیشنهادات دیگری هم داشته مثل 

و او با توجه به عالقه اش این مسیر را برای رسیدن به رشد انتخاب  پزشک شدن

 . و مطمئنا در همین مسیر موفقیت به رروت هم دست پیدا خواهد کرد استکرده 

کهارکرد هها ویروسکه اوال تواند راه حل درست ارائه دهد ذهن انسان زمانی می

 . ذهن را مختل نکرده باشند و دوم اینکه ذهن هدفش را بوضوح ببیند

د و قید کنیهد بنویسی ورود اطالعات به ذهنتان را منابع ده مورد ازدر این صفحه 

 : چقدر زمان میگذاریدهر کدام حدودا که برای 

غیهر از چیهزی ساعت یا صحبت کردن با دوستان دربهاره  6حدود ، تلوزیونمثال 

 . ساعت 1مسیرهای موفقیت روزی 

1/ 

6/ 
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8/ 

0/ 

0/ 

2/ 

7/ 

9/ 

8/ 

14/ 

ا رزمانی که برای آنها صرف میکنید هنگامی که تمام موارد را با دقت بنویسید و 

صرف دریافت  متوجه خواهید شد که چه مدت زمان ارزشمندی را، بوضوح ببینید

 مسیر واقعی شما ندارند درکه هیچ نقشی  اطالعات منفی و بدرد نخور کرده ایید

تواننهد اگر مشکلی برایتان پهیش بیایهد ههیچ کهدام از آن اطالعهات نمیحتی و 

 . راهکاری برای رهایی شما از مشکل ارائه دهند

در کمتهر از یهک ، کنیدزمان را صرف ورودی اطالعات درست و کارآمد این ر اگ

ههای د زیهرا ههر چهه بیشهتر بدانیهد راه حلماه متوجه تغییراتی مثبت خواهید ش

را  سدهای ایجاد شده در ذهنها به ذهنتان خطور میکند و همین دانستهبیشتری 

راهکارهای از ای بیشتری کرده و با اطالعات وسیعتر میتوانید چشم اندازه تخریب

عالقمنهدی و اگر در مسیری  ببینیدموجود در دنیا برای رسیدن به آرزوهایتان را 
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قرار بگیرید همین اطالعات درست و مثبت باعث ایجهاد خالقیهت در  خود واقعی

 . خواهند شدذهن شما 

گفته خواههد  در ادامه مطلب قدمی کهسه  با، از شناخت مسیر ورود اطالعات بعد

که ذاتها در وجهود تمهام ، اراده و قدرت تصمیم گیری و شناخت خوب و بد شد و

گرفته و شروع را در دست ذهن خود  کنترل سه قسمت اصلی، انسانها وجود دارد

 . به پاکسازی ذهنتان کنید
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 )پندار نیک( صحیح و قدرتمندتفکرات : اولقدم 

آنهها درذههن ، د اطالعاتبعد از ورو، میشناسیدورود اطالعات به ذهن را های راه

باید با قهدرت اراده ایهن  ،شوندمی آماده دستورالعمل پردازش شده و برای ارسال

دارنهد را ویهرایش کاتی که ارتعاش منفی و نداده سامان آماده خروج را های فایل

 . افزودن نکات زیبا و قدرتمند آنها را برای خروج آماده کنیدکرده و با 

 بهه آن سهمت کههذهن هستند و بهه ههر های اولین داده، افکار ما

را  خهود ذههن، تمهام قهدرت بها باید. هدایت میشوند، اطالعات وارد کنید

 . پاک کنیدو ارتعاشات منفی را ها و تمام زشتی متمرکز کرده

که تمرکز شما  عواملیو تمام دنیای مجازی ، اخبار، دنیای پر هرج و مرج اطراف

 . یافتن مسیر موفقیت متمرکز شوید رویو تنها  را بر هم میزنند را رها کنید

کند برای افراد دیگر کسب تمام چیزهایی که شما را سرگرم می، اینطور فکر کنید

، افتیدمیر درآمد دوبه  دیگراندرآمد است و شما تنها از مسیرخود برای دستیابی 

و تنها ند رسبه آرزوهایشان میهنشان و با سرگرم کردن دیگران ذآنها از در واقع 

و این یعنهی زوال و  به ذهن شما وارد میکنندو پر هرج و مرج را  منفیاطالعات 

 . فعالی تداخل اطالعاتی در حافظه

برای پهرورش ، بهتر نیست از زمانی که برای این اطالعات بیهوده صرف میکنید

 ؟ استفاده کنیدذهن و استعداد خودتان و راهکارهای رسیدن به موفقیت 

و مهدرن زنهدگی میکنهیم و اینهها جواب بگویید که در دنیای اطالعهات شاید در 

وقتهی از دنیهای اعجهاب : جزئی از زندگی اجتماعی ست و در پاسخ خواهم گفت



 19 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

 واسهترس وبه جهز افسهردگی  این اطالعات، انگیز درون خودتان بی خبر هستید

رت قهد وشما تنهها بایهد داشت نخواهنددیگری برای شما سود ، حس تنوع طلبی

 . درونی خودتان را بشناسید

از جامعه شکار که ، بنیان گذاری شده اند نیازهابرای رفع بیشتراجتماعات انسانی 

و تولیهدات برای تامین غذا بوده تا جامعه فناوری اطالعات که برای ارائه خدمات 

نیاز سهرگرمی را بهرآورده کهرده و ، شکل گرفته است و اطالعات پر هرج و مرج

این نیاز را با سرگرم شهدن بهه درون خهودش و شهناخت  تواندند میانسان خردم

 . استعدادهایش برآورده سازد

را آشهفته کهرده  که ذهن کننداطالعات گوناگونی را به شما منتقل میها شلوغی

 . را از شما میگیرند تمرکز و تفکروقدرت 

 متمهایزوتنها صفتی است که انسان را از دیگهر موجهودات ، تفکر

توانیهد بهه ههر آنچهه کهه با تفکر درسهت می، میکنداعمال را هدایت تمام 

 عالقه مندیاطالعاتی را به ذهنتان وارد کنید که به و تنها باید  خواهید برسیدمی

 . ویا حوزه اطالعات شما را افزایش دهند باشندشما مربوط 

منهدی بهرهبا  خردمند تنها یک آرزو بود ولی انسان، روی ماه گذاشتنروزی قدم 

قهدرت و همین  توانست این آرزو را به واقعیت تبدیل کند، و تفکر از قدرت ذهن

 . معروف کرده استتفکر و کنترل انسان را به اشرف مخلوقات 

بها ایهن ، چربی درهم تنیهده اسهت بافتچیزی شبیه به یک ها انسانی مغز همه

گهر از عهدم وانسهانی دی تواند مخترع باشدشباهت ظاهری چطور یک انسان می

 ؟ کندتوانایی هایش صحبت می
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و آنهرا بهه  کهردهاسهتفاده موفق و ثروتمند تنها از مغز خود های انسان

 . کنندسمت هدفشان هدایت می

انتخاب درست ، در واقع چیزی که برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان مهم است

 . نه چیز دیگر وآرامش است منطقه ورودی اطالعات

مسیر رسیدن باید ابتدا ، باشددست یابی به موفقیت و رروت شما زمانی که هدف 

شهما تنهها چیهزی  قدرت درونهیو  بیابیدبه موفقیت را با توجه به استعدادهایتان 

 . است که با پرورش آن میتوانید به رویاهایتان دست پیدا کنید

 ؟ خود فکر کرده اید قدرت ذاتی و درونی بهتاکنون 

 ؟ را میدانید خود منحصر به فرد تقدر اینآیا راه پرورش 

ذهن شما قابلیت رویا پردازی دارد و با اطالعاتی که به آن وارد کرده و پهردازش 

البته به این شرط که قهدرت ذههن  کنیدمیدست پیدا  رویاهایتان تمامبه ، میکنید

 . خود را باور داشته باشید

اگهراین افکهار منفهی یها  گیهرد وافکار شما تمام آینده و رویاهایتان را در بهر می

را  و مسیر رسیدن بهه آنذهن رخنه کرده و تصویراهداف نادرست باشند در تمام 

و حتی کهور سهویی از مسهیر رسهیدن بهه آرزوهایتهان را نمایهان  کنندخراب می

 . نمیکنند

درست و مثبت فکر کردن اولین قدمی ست که بایهد برداریهد تها بازتهاب آنهرا در 

 . ینیددنیای پیرامونتان بب
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 آنهرا بهدی که شما زآن چی. پر لیوان فکر کنیدی همیشه به نقاط مثبت و به نیمه

 . در بر دارد هم برداشت میکنید هزاران حسن را

؟ اندیشهیده ایهد ویهروس ترسهناک کرونها نکهات مثبهت بطور مثال تا به حال به

دچهار ویروسی ترسناک که جان ما و عزیزانمان را در خطهر قهرار داده و دنیها را 

ترددهها و پروازهها ، با شیوع این بیماری در سراسر جههان. سردرگمی کرده است

کهه اکسهی ن  وافهزایشمتوقف شدند و این یعنی کاهش سطح دی اکسید کربن 

 . دهدکارآیی مغز را افزایش می

عمومی بیشتر رعایت شهد و در دوران قرنطینهه خیلهی از افهراد شخصی ونظافت 

 . داستعدادهای خود را یافتن

نگاه کرد که تنها نتیجهه  بارو ترسناکدردناک و مصیبت ، به این ویروسمیتوان 

تهوان آنهرا یهک اش آشفتگی ذهن و بهم خوردن تعادل روحی خواهد بهود و می

 . یافتن استعداد و پرورش آن دانستفرصت برای 

 . در واقع این به معنای زیبا دیدن مشکالت است

ذهن شما به ی کنید تا بررسشوند را با دید مثبت که به ذهنتان وارد میاطالعاتی 

 . زیبا عادت کندمتفاوت و های راه حلیافتن مثبت دیدن و 

برداریهد  تعیهین ههدفبرای باید  ت کهسی ماولین قد، خوب و مثبت فکر کردن

به بهترین نحو برای رسیدن بهه آرزوهایتهان اسهتفاده  وارد شده باید ازاطالعاتو

 . کنید

اینطور تصور کنید شما در تهونلی ، شما یک نقطه کامال نورانی استهدف آرزو و 

 روشهنیی نقطهتونل هستید هیچ  ابتدایدرزمانی که ، قرار دارید به سمت هدف
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فضا روشن و روشهن تهر میشهود تها در روید کم کم نمیبینید و هر چه جلوتر می

 . خواهید دیدنهایت نور را بوضوح 

سهتند و شهما بایهد از آنهها عبهور کنیهد تها بهه هها همهان سهیاهی، افکار منفی

 . دست یابید درخشانترین نقطه یعنی هدف

ذهنتهان را بهه و تنهها بایهد دربردارد  هم اتفاق منفی حتما یک نکته مثبت راهر 

مثبهت آنهرا  نکتهه جهتی دیگر آنرا بررسی کنید تا مثبت اندیشی عادت دهید و از

 . بیابید

به جسم شما هم آسهیب وارد ، ردن مسیر موفقیتمبهم کتفکرات منفی عالوه بر 

اعهم از هها انواع و اقسام بیماریوارد میشود  شماو با استرسی که به  خواهند کرد

را بهه خودتهان هدیهه چاقی و یا الغری عصبی ، دردهای معده، مشکالت روحی

و اگر ذهن خود را به مثبت اندیشی یعنی بررسی هر اتفاق از جهتی مثبت  میدهید

داریهد و ههم بهه ذهنتهان خالقیهت را جسمتان را سالم نگاه میهم ، ت دهیدعاد

را اسهتخراج کند که از هر زشتی یک زیبهایی زیرا عادت می، آموزش خواهید داد

 . کند

اضهافه ها توانید آنرا به بایگانی ذهنتان و در قسهمت تجربههیا خیلی ساده تر می

هدف وجود دارد ومثبت فکر کردن تجربه برای رسیدن به  درهر اتفاقی یک، کنید

 . کردن استخراج را تجربیات مثبت، یعنی از نکات منفی

اگهر را نصب میکنید که به آن نیاز دارید هایی شما در سیستم کامپیوتر خود فایل

باشد بتدریج در تمام سیستم شما پخش شده آلوده به ویروس ها یکی از این فایل

  .کنندو اطالعات شما را تخریب می
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زمانی که اطالعهات منفهی را دریافهت ، دهدذهن شما هم رخ میرهمین اتفاق د

در ذهنتان کپی و تکثیر و به تمام باورهای شما ها به مرور زمان این منفی میکنید

خود دست پیدا  توانید به اهداف مثبتنمیصدمه خواهد زد و با این انعکاس منفی 

 . کنید

 تمهامو  کهردهدرک هستید آنها را به خوبی  زمانی که در حال پردازش اطالعات

بتوانهد شهود کهه ذهنتهان ن کار باعهث مییا، نکات مثبت را در خود ذخیره کنید

 آرزوهایتهانقدم شما بهه درهرسالم و مثبتی داشته باشد و در نتیجه های خروجی

را در ها کند که منفیبطور خودکار عادت می ذهنزیرا  نزدیک و نزدیکتر میشوید

به معنای افزایش تمرکز و این جای ندهد و تماما به دنبال نکات مثبت باشد خود 

راه حل مناسهبی ارائهه  بتدریج برای هر سوال است وروی نکات مثبت و کارآمد 

بزرگترین معمای شما یعنی چگونه موفق شوم را ، خواهد داد و در مرحله موفقیت

 . براحتی حل خواهد کرد

، احساسات منفی و باورهای اشتباهکه با حذف  ستنکات مهمی از ، قدرت تمرکز

 . توان به آن دست پیدا کردمی

هر نوری که از ذهنتهان ، تصور کنید و دنیای اطراف را آینهرا منبعی از نور  ذهن

رست د، به خودتان باز خواهد گشتها آینه اسعکانبه سمت بیرون تابیده شود در 

کند اه را در تاریکی برای شما روشن میمانند یک چراغ قوه که با نوری متمرکز ر

 . ببینیدها را توانید آنشما می، با بازتاب نور از اجسامو 
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کنند بلکه جلوی دیدتان که نه تنها راهی را روشن نمی، نکات منفی یعنی سیاهی

ببینیهد و سهردرگم خواهیهد تهان را توانید مسیر واقعیرا هم خواهند گرفت و نمی

 . ماند

انتظار سختی و بی پایانی ، نشان دهدستید کسی بیاید و راه را به شما اگر منتظره

 تواند راه را برایتان روشن کنهدهیچ انسانی به جز خود شما نمی، را تجربه میکنید

شناسهد و از قهدرت را بطور کامهل میو استعدادتان شما ، فقط ذهن خودتان زیرا

 . استدرونی شما با خبر 

و تمهام اتفاقهات کهرده منفی های قطع ارتباط با ورودیاز همین امروز شروع به 

را از آنهها ها نکهات مثبهت و تجربههناگوار را برای خودتان بنویسید و سعی کنید 

 . استخراج کنید

بهی صهدا و آرام در گوشهه ایهی از مغزتهان در حهال جمهع آوری ، ذهن قدرتمند

به  برای پاسخگویی و بطور مداوم از امکانات موجود روز مباداست اطالعات برای

را کنهارهم و اطالعهات موجهود  و امکانات کند و تمام ابزارهااستفاده میسواالت 

را بهه خودتهان وارد کنیهد تها بهه ی ی نیست انرژیهازنی. قرار میدهد

کافیست انرژی ذهنتهان را در مسهیر درسهت بهه ، موفقیت برسید

یهد خواهقدم به قدم به آنچهه کهه میسمت بیرون هدایت کنید تا 

اصهالح  آنها رااز ذهنتان پاک کرده و یا  راپس تفکرات منفی  ،شوید ترنزدیک

 . نمایید

منتظهر  و در آخهرالعهات ورودی را اصهالح و بعهد آنهها را ویهرایش طپس اول ا

 . خروجی آرزوهایتان باشید
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خالق ذهن شما  را میبینید و زیبا نکات مثبت وتنهاکنید زمانی که خوب فکر می

مثبهت میگهردد و از ههر امکانهاتی بهرای  چیهزیرا همیشه به دنبال زی تر میشود

 . کندرسیدن به هدف استفاده می

 ؟ به چه فکر میکنیدبطور مثال شما با دیدن یک تکه چوب خشکیده 

 ؟ چوب خشک بی مصرف میدانید و آنرا دور میاندازید یکآیا آنرا 

 ؟ ا آن میسازیدزی شبیه به یک جاشمعی و یا یک مجسمه بچیدرذهنتان ویا 

زمهانی کهه بهه تفکهر مثبهت ، استمثبت نگاه کردن چیزی شبیه به همین مثال 

به از هر چیزی برای رسیدن به آرزوهایتان همه چیز را زیبا میبینید و ، عادت کنید

 . کنیدمیاستفاده  بهترین نحو

 ااین قدرت رقدرت خالقیت و ابتکار باالیی دارد و باید با مثبت فکر کردن ، ذهن

 . های پی در پی دست یافتافزایش داد و به موفقیت

خهروج های و تمام درب گیر کرده درمکانی دیدیدروزی جایی خواندم که هر گاه 

خواههد از شهما به این فکر کنید شاید بیرون هوا طوفانیست و خهدا می، بسته اند

هزاران در آن لحظه کسی با ، و این جمله نهایت زیبا اندیشیدن است کندمراقبت 

کهه تهازه بهه  درست مانند پرنده ای فکر نادرست به دنبال راهی برای رهاییست

و  قفس بهرای آزادی تهالش میکنهدهای قفس افتاده و با کوبیدن خود به دیواره

و  سهتها باز کردن یکی از درب و روشبه دنبال علت شخصی دیگر در آرامش 

 انسانهم همین باشد که رونا در دوران کها شاید علت قرنطینه شدن تمام انسان

 . را بهتر درک کنندفکرکرده و آن  خود ذهنو حقیقت وجوددر تنهایی به 
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تاریرشهان در بدن دارند کهه ها تفکرات منفی کارکردی شبیه میکروب و ویروس

و امراض مختلف و ضعیف کردن بهدن اسهت و تفکهرات مثبهت مهواد ها بیماری

 . داشته و کارآیی آنرا افزایش میدهندنگه مغذی هستند که بدن را قوی و سالم 

اینهها را بهرای ی همه، منفیهای ارتباط با انسان، اخبار، تلوزیون، دنیای مجازی

اشته تا بتوانید مواردی که به ذهنتان وارد شده را پاکسازی و مرتب ذگمدتی کنار 

شهیا انباری که کثیف و نامرتب است و جایی بهرای ورود ا یکدرست مانند ، کنید

و آنهرا مرتهب  جدید ندارد ولی زمانی که وسهایل اضهافه و کثیهف را دورانداختهه

پیهدا خواهیهد کهرد و ههم هم در مواقع لزوم به سرعت به آنها دسترسی ، بچینید

 . آن قرار دهیددرتوانید وسایل دیگرو کارآمد را می

  را کنترل کرده و سعی کنیداطالعات ی ورود

یافتن مسیر درست و راه به سمت  شماهن ذهای انرژیزیبا و مثبت فکر کنید تا 

 . شودهدایت برای رسیدن به موفقیت منطقی های حل

 آنها را بنویسهیدو مثبت یا منفی بودن در این صفحه تفکرات روزانه و علت ورود 

مثبهت را ی درگیر کننهده حهداقل یهک نکتهه افکار و سعی کنید از تک تک این

 : استخراج کنید

1/ 

6/ 

8/ 

0/ 
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8/ 
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 . دقت کنیدو مثبت افکارمنفی تعداد به ، تفکرات خود را نوشته اییدحال که 

و کند تحمل می چه باری را نتانذهو تنها در این زمان تشخیص خواهید داد که 

هها و باید سعی کنید تمام منفی هستندچه اندازه کارآمد و یا ناکارآمد  این افکار تا

در  و کنیهدا اسهتخراج آنههرا از درون درک کنید و تجربیات مثبت  را با دید دیگر

منتقل کهرده باراضافی ذهنتان را به برگه ایی ، عین حال شما با نوشتن این موارد

در این ، ذهنی شما کاسته خواهد شدهای و به میزان بسیار زیادی از هرج و مرج

صهوتی ههای فایلیها گهوش دادن بهه زمان سعی کنید خود را با خواندن کتهاب 

اطالعات مثبت را به ذهنتهان وارد کنیهد و ههم بها آموزشی سرگرم کنید که هم 

ها اسهتفاده از تجربهه، استفاده از تجربیات دیگران به مثبت اندیشی عهادت کنیهد

ی نتیجه وبهاینکه کسی مسیری را طی کرده ، دهدانسان را از ناامیدی نجات می

که اگهر از تجربیهات هید در آن راه قدم بگذارید خواو حاال شما می اه رسیدهدلخو

آن شخص استفاده کنید هم زودتر به مقصد میرسید و هم اینکه در چالشهایی که 

 صهحیح پس با ورودی اطالعات درست و پهردازش. گیریدقرار نمی، او گیر کرده
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قهدم را ذهنتان مثبت اندیشی را هدیه دهید تا اولین قدم و اصهلی تهرین  به آنها

 . کم برداریدمح

همیشه به دنبال پیداکردن راهی برای انجام است اما ، یک ذهن مثبت"

توانهد یک ذهن منفی همیشه به دنبال پیدا کردن راههی سهت کهه نمی

 ". انجام دهد

 )ناپلئون هیل(
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 )گفتار نیک( استفاده از کلمات قدرتمند و مثبت: دومقدم 

 . خارج خواهد شد کالمنی در ذهن از اولین مسیر یع موجوداطالعات ی همه

تنها چیزی کهه کهامال سهاخته ذههن خهود ، کالم اولین خالقیت هر انسان است

 درک خهودقهدرت  که با زیرا هر انسانی دیدی متفاوت از موضوعات دارد، اوست

و نشهان  میکنهدقدرت ذهن را خارج ، کالم در واقعو کندآنرا بیان می

 . است توانمندحد  چهتا آن شخص میدهید که 

دههان انرژی منفی کالم به خود انسهان بهاز خواههد گشهت زیهرا اولین انعکاس 

و  سهت یعنهی قهدرت شهنوایی نزدیکترین مسیر به محل اصهلی ورود اطالعهات

و بطور متمهادی د گردو دوباره به ذهن باز می به کالمازذهن خارج شده  ویروس

 کندمی ن منتقلبه دیگراآنرا وهم  شده کپی درشخصزشتی و سیاهی را هم این 

و بعهد دیگهران را آلهوده  شهخص اول خهود، در واقع تنها با ورود اطالعات منفی

 . ساخت خواهد

ههر روز بهه  تها ذههن برای ساختن جمالت زیبا استفاده کنید خود از ذهن خالق

 شهود ذههنهر کالمی کهه گفتهه می، زیباتری باشدهای دنبال کلمات و راه حل

ت ورودی دیگر هماهنگ کند و کالم منفی که همهان اطالعاآنرا با  سعی میکند

ی و نتیجههاطالعات منفی و ناکارآمد است با اطالعهات دیگهر هماهنهگ شهده 

 . درستی را در بر نخواهد داشت

در ابتدا ذهن ، گوید من خیلی انسان بدبختی هستمبطور مثال زمانی که کسی می

بهرای حهل معمهای و  کلمه بدبخت را در انسان و اشخاص دیگر مقایسهه کهرده

کند و شناسایی می موجودامکانات درکه شناخته است را عناصر بدبختی ، بدبخت
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 ایهن صهفتو شروع به یافتن راه حل بهرای رسهیدن بهه چیند کنارهم می آنها را

، چقدر بخوابم، ذهن بطور مداوم در حال حل مسئله است مثل چه بخورم. کندمی

بایگهانی بها های بگویم و با توجه بهه قفسهه چه، چه عملی انجام دهم، چه ببینم

 . کندسرعت شروع به حل هر مسئله می

کالم درست شبیه به فرمان یک ماشین عمل میکند که بهه ههر سهمتی ههدایت 

انسان را درآن مسیر قرار خواهد داد زیرا اولین تاریرات آن در ذهن خودتان ، شود

 . خواهد شدپردازش 

به و تفکر از طریق کالم که شما و کلماتی کدها وصداست ذهن کامال آرام و بی 

و ها که تمام داده ذهن استاصلی ی کند و این وظیفهآن وارد میکنید را اجرا می

 . را برای رساندن شما به اهدافتان هماهنگ کندها شنیده

، برایتان اتفاق خواهد افتهادهر کالمی بگویید  که به این موضوع عمیقا فکر کنید

به واقعیت تبدیل نشهوند و ت چه کلمات یا جمالتی را حذف میکنید تا در اینصور

 ؟ اتفاق بیافتدچه جمالتی را بلند و هزاران بار تکرار میکنید تا حتما 

قدرت خالقیهت یعنی ، زیباتر باشد یعنی کالم شما، خالقیتهرچه اولین 

هیچ انسانی با خلهق و برای رسیدن به هدفتان دارید و انرژی مثبت تری

 . موفق نشده، انرژی منفیک زشتی یا ی

بهرای  امکانهات گویید ذهن بطور خودکار شروع بهه چیهنشبا هر کالمی که می

مانند وقتی که سردرد دارید و تمام ذهنتهان درگیهر یهافتن  کندمی رسیدن به آن

شماست و این همان چینش امکانات کنهار ههم  سردردراهی برای ساکت کردن 

. تواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشدهدف می که این برای رسیدن به هدف است
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کالم هم نقش مهمی در رسهیدن ، یعنی عالوه بر محل ورودی اطالعات و تفکر

به سهمت خهارج از بهدن  شما ذهنانرژی را از  یککالم ، شما به اهدافتان دارند

دیگر به کل جههان  بخشیراه شنوایی به خودتان و ز ا بخشیکند که هدایت می

 . شودستاده میفر

؟ شهود چگونهه اسهتصهادر میاز وجودتهان انرژی که از شما به خودتان و خارج 

 ؟ مثبت است یا منفی

 اصلیراه . شودذهنتان خالقترزیبا و پر قدرت و مثبت صحبت کنید تا 

بایهد بهه آن  برای رسهیدنو  خالقیت است اول آرامش و بعد موفقیترسیدن به 

و  تا خروجی زیبایی داشته باشهد مثبت را ببیند آموزش دهید که نکات خود هنذ

 . است کالم اولین خالقیت هر انسان

اینکه جایی بنشینیم و مداوم بیان کنیم که رروتمند خواهم شد ههیچ فایهده ایهی 

گرافیکهی ی روی برنامه کامپیوتر ما یک برنامه درست مثل این است کهو  ندارد

ر بمهانیم کهه خهود ظهاشته باشیم و منتنصب باشد ولی هیچ استفاده ایی از آن ند

در واقع باید ابتدا ، کامپیوتر به طور خودکار یک تصویر گرافیکی به ما تحویل دهد

جزئیات را در سیستم وارد کنهیم و ، خواهیم را در ذهنمان ساختهکه می تصویری

، ساخت جزئیهات، د نتیجه کارمان را به وضوح ببینیم و این یعنی شناخت هدفعب

 . مطلوبی عمل کردن و دریافت نتیجه، درست چیدمان

وطبق  هدایت میکنیم یک انرژی را از وجودمان به سمت بیرون با بیان هر کالم

شود و میتبدیل تنها از شکلی به شکل دیگر رود قانون فیزیک انرژی از بین نمی
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 درست انعکاس همان انرژی در دنیای دایره وار به خودمان منعکس خواههد شهد

 . همان چیزی را خواهیم شنید که خودمان آنرا به دیگران منتقل کرده ایمزیرا 

قهدرت یادگیریشهان از طریهق ز ادرصهد بهاالیی  ناخودآگهاهر تمام انسانها به طو

و ایهن  طریهق کهالم منتقهل میکننهدز ا آموزند راو هرآنچه که می شنوایی است

در هها گر ایهن یادگیریو ا آموزش و یادگیری تا بی نهایت ادامه پیدا خواهد کرد

خواهند جهت مثبت باشند هم کالم و هم تاریرات ذهنی و هم راهکارهایی مثبت 

 . داشت

 اولهین به: شدهکه روی آن نوشته تصور کنید یک توپ کوچک را در دست دارید 

اولهین  دسهت آنهرا بهه و سهتآغاز از خود شما ی نقطهو میبینید بدهیدکسی که 

دست به دست در کل شهر و بعد در شههرهای  توپ ،میدهیدشخصی که میبینید 

دست به دست خواهد شد و امکان دارد دوباره کشورهای مختلف  دراطراف و بعد 

 . بدهید میبنیدکسی آنرا به شما داده و بگوید آنرا به اولین نفری که 

 دوباره و دهان به دهان میچرخدبین افراد در نظر بگیرید که ، کالم را همان توپ

 و برگشت خواهد  د شمابه خو

بین دیگران منتشر شده و اگرذهن ههر صورت  باشد به همینمنفی اگر کالمتان 

و شهما اضهافه شهده ی بهه آن گفتهار اولیهه، انسانی اندکی بار منفی داشته باشهد

چه فاجعه ایی رخ خواهد داد و همانطور که توپ شما تمیز خودتان تصور کنید که 

 بارهایی منفی تر به شما بازکالمتان هم با ، گرددز نمیو شبیه روز اول به شما با

 . میگردد
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گونهاگون ههای آنرا از راه کهبه انرژی دارد  نیازطول روز بدن  در، از جهتی دیگر

اول برای ی در وهلهاین انرژی ، کندمثل غذا خوردن و استراحت کردن تامین می

تنها قسمتی از بدن است کهه شود زیرا مغز تنظیم کارکرد ذهن و مغز استفاده می

، ترشهح غهدد، به طور مداوم در حال انجام کارهای مختلف اعم از تنظیم تهنفس

در واقع بیشهترین سهوخت را  و استهماهنگی اعضای بدن و تفکر ، ضربان قلب

برای مغز و ذههن  انرژیی که برای که شروع به صحبت میکنیمنیاز دارد و زمانی 

تغذیهه  برای تفکر به انرژی وذهن کنیم وزمانی که میرا استفاده شود انباشته می

 . گیردمنبع محدودی در اختیارش قرار می، داردنیاز 

و عدم انرژی کالم منفی ، تفکر نادرست، اطالعاتی منفیهای ورودیبه نظر شما 

 ؟ شوندمیبه موفقیت ختم ، کافی برای تعقل

این مرحله خهود بهه ، کنیدعایت رهنگامی که اولین قدم را با تمام وجود درک و 

بازتهاب دیهدن عهادت میدهیهد و قاعهدتا  مثبتهن را به ذکند زیرا ییر میغخود ت

در این قدم باید به خود آموزش دهیهد ، شدتفکرات مثبت در کالم پدیدار خواهد 

انرژی ذخیره شده برای از کلمات و جمالت منفی استفاده نکنید بلکه که نه تنها 

 از تمامشما در راه رسیدن به آرزوهایتان باید ، هدر دهیدوده بیه را هم نباید ذهن

نیهاز انهرژی مقهدار زیهادی  بهه وبهترین نحو استفاده کنیهد  به ذهنهای توانایی

 راه حل بهرای حهل معمهازیرا ذهنتان به طور مداوم باید به دنبال  خواهید داشت

 . باشد

. آنرا پهرورش دهیهدیت موفقاست که شما باید برای رسیدن به  قدمیاین دومین 

کالم ریشه در تفکرات انسان دارد و انسانی که زیبا فکر کند قهادر 

 . کندو زیباترین تصمیمات را اتخاذ می کردهخواهد بود زیبا صحبت 
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که تک  نیازدارید، خود خلق کنیدکامپیوتری برای اینکه تصویری زیبا در سیستم 

تها در نهایهت بهه آن چیهزی کهه در کنارهم بچینید ، را با زیبایی به تک جزئیات

 . هنتان است برسیدذ

چیهدمان درسهت ، شهوندشما هم به همین صورت به واقعیت تبدیل می موفقیت

ها تواند تمام سهاختهمی، وارد شود و هر ویروسی که به سیستمهم در کنارعناصر 

 . را به یکباره در هم بریزد

 . فکر کنید، از خود داریدتصویری که در آینده به با تمام جزئیات و دقیق 

هنتهان ذآنهها را درتک به تک و  از دور تصور کنید و بعد وارد جزئیات شویدابتدا 

و بعد جلوی آینه بایستید و هرآنچه درذهنتان دیده اید را با صهدای  کردهبررسی 

 . بلند به خودتان بگویید

د بازگو کنیهد رزویتان را برای خوآمراقب کالمتان باشید با دقت و شمرده شمرده 

 ضهمیرشهده و بهه و پردازش  ذهن شما منتقل شوداز طریق شنوایی دوباره به  تا

 . مناسب باشدهای یافتن راه حل به دنبالتا ذهنتان  راه یابد تان ناخودآگاه

ههای انرژیتمهام  بلکههبه خودتان انگیزه و قدرت میدهید  اینکارنه تنهابا انجام 

 . دنشورزویتان هماهنگ میآشما برای رسیدن به  در وجودم

وارد قسهمت یهادگیری و بهه  ضهبط در ضمیر ناخوداگاهتانشنوید هر چه که می

البته منتظر  گوناگون میکندهای راه حلو طراحی  ساخت شروع به میشود و ذهن

به بررسی پاسخ فوری ذهنتان نباشید چون ذهن زمانی را نیاز دارد که در سکوت 

و حال اگر از کلمات منفهی اسهتفاده کنیهد ایهن بپردازد امکانات و استعدادهایتان 

ذهن  اولین خالقیت از، منفی و ناکارآمد خواهند بود حتماراهکارهای طراحی شده 
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اعجاز آنرا ببینید و بعهد از مهدتی چنهان برای ساختن زیبایی استفاده کنید تا  خود

استعداد شگفت  شود که ناخودآگاه به سمتاطرافتان پدیدار می زیبامعجزات کالم 

 . حرکت خواهید کرد انگیزتان

از روش آرزوهایتان را با صدای بلند جلوی آینه تکرار میکنید در واقع هنگامی که 

شما چهه ههدف و آرزویهی تاکیدی بهره میبرید و به خودتان یادآوری میکنید که 

ه حل و ببینید چطور بطور مداوم را دارید و بعد از آن همه چیز را به ذهن بسپارید

تا زمانی که ذهنتان را آرام نکنید تمام این راه پیش پای شما قرار خواهد داد ولی 

 . ناکارآمد هستندها حل

دانسهتید هر بار مشهکلی داشهتید و راه حهل آنهرا نمی، یک پیشنهاد برایتان دارم

شاید به نظرتان خنده دار باشد ولهی ، نیدنکصحبت  یعنی، سکوت بگیریدی روزه

در واقهع . خطور خواهد کهردمتفاوتی به ذهنتان های یک روز راه حل در کمتر از

انرژی که برای صحبت کردن هدر میدهید در شما جمع آوری شده و شهروع بهه 

به شما ارائه خواهد شد کهه هایی جستجو در اطالعات موجود خواهد کرد وجواب

 . تا به حال به آنها فکر هم نکرده بودید

کلمات و جمالت مثبت استفاده کنید تا ذهنتهان یهاد ا از یا صحبت نکنید و یا تنه

بگیرد که هیچ راهی به جز یافتن نکات مثبت ندارد و همین نکات مثبت به ناگاه 

که درست مسیر اصلی موفقیهت را بهه شهما کنند جرقه ایی در ذهنتان روشن می

 . نشان خواهد داد

نوشته و استفاده میکنید را تا عمد ده مورد از جمله و یا کلماتی کهدر این صفحه 

 : که منفی هستند یا مثبت قید کنید از آنبعد 
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کننهد و بها دستور عدم توانایی را القها میذهن  هستند که بهی کلمات، کالم منفی

 بهاکند که توانایی انجام هیچ کهاری را نهدارد و تکرار آنها ذهن رفته رفته باورمی

جمهالت و کلمهات توانید به بوضوح می، مده کلماتی که استفاده میکنیدع نوشتن

 منفهی را بها مثبهتگویید واقف شوید و تنها کافیست مدتی کلمات منفی که می

و در واقع تنها یک حرف و یا  "میتوانم"توانم بگویید به جای نمی، جایگزین کنید

ک دنیایتهان را تغییهر ولی همهین تغییهر کوچهیک کلمه را جابه جا بیان میکنید 

 . خواهد داد



 17 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

، "به به خیلی درد ندارم"بگویید "آی خیلی درد دارم  "جملهتجسم کنید به جای 

حتی با تصورش هم لبخند خواهید زد پس ببینید در ذهنتان چهه اتفهاقی خواههد 

بها و  شده واردن جمالت مثبت از طریق شنوایی به ذه و کالم، با این تغییر، افتاد

کمتر خواههد دردتان ، عادت ندارد آن به پردازش کلمه جدید که به سرگرم شدن

مانند یک راهکهار و مسهکن شهروع بهه و آنچه که از زبان خودتان میشنوید شد 

و تصهور  پردازش شده و بعد از چندبار تکرار درد بطور کامل فروکش خواهد کرد

چطهور ، شهندکنید اگر تمام جمالتی که در طهول روز اسهتفاده میکنیهد مثبهت با

 . زندگیتان را متحول خواهد کرد، ذهنتان با روش جدید که میآموزد

خاصهی دریافهت ی و نتیجهصحبت کردید ر طور که دلتان خواسته تا به امروز ه

 . دهیدنکردید از امروز به بعد کالمتان را با جا به جا کردن حروف تغییر 

شادی و موفقیت تغییهر ، آرامش خواهیم مسیر ذهن را به سمتمیها در این قدم

 . و منتظر اتفاقات هیجان انگیز باشیددهیم پس با کالمتان شروع کنید 

سهخنان ، افکار خود را مثبت نگه دارید زیرا به کلماتت تبدیل میشهوند"

رفتارهایتهان را ، زیرا به رفتارتان تبدیل میشهوند مثبت به زبان بیاوردید

وند و عادات خود را مثبت نگهه مثبت نگه دارید زیرا تبدیل به عادت میش

های خود را مثبت نگه دارید ارزششوند و ارزش تبدیل می به زیرا دارید

 ". زیرا به سرنوشتتان تبدیل خواهد شد

 )مهاتما گاندی(
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 کردار نیک() مثبتو رفتار  عملکرد؛ سومقدم 

و  پردازش میکنیهدمثبت  راآنها و را مثبت انتخاب کردید شما ورودی اطالعاتتان 

خروجهی بعهدی و  ایهد سهاختهعنی کالمتان را قدرتمند و مثبهت یاولین خروجی 

 . رفتار شماستاعمال و 

 وبها شهودانسان هم دچار آسیب و ویروس میر اعمال و رفتا، با طرز تفکر اشتباه

گرفته و دیگهر بهه شهکل شکل عادت را بخود  اعمال منفی آنهار از استفاده مکر

شوند ولی کارکردش تا همیشه منفی خواهد نمی شناختهمنفی در زندگی شخص 

 . ماند

و زمانی که ذهن  آرزوهاستذهن انسان به دنبال کوتاهترین راه برای رسیدن به 

منفهی و ، بهه طهور قطهع ارائه میکنهد کهراهکارهایی ، اشتباه باشدر آلوده به افکا

و اگر  د کرداشتباه خواهند بود که تنها انسان را از مسیر درست موفقیت دور خواه

راهکار درستی ارائه نخواهد داد که نتیجه اش ، اطالعات ناکارآمد به آن وارد کنید

 . خواهد بود، میشوم سر درگمی در زندگی و هزاران سوال مربوط به چگونه موفق

تمامی آنها  و پردازشامکانات و آرزوها ، اطالعات ورودیکنار هم چیدن ذهن با 

منطقی برای یافتن مسیر موفقیهت میگهردد زیهرا های راه حلبه دنبال ، کنار هم

تواند این است که رشد پیدا کند و این رشد میطوری طراحی شده که ذاتا طالب 

ها بی نهایت تنها به مثبت و برای رسیدن به این باشداو را بی نهایت آرزوهایش 

ی بهه میبینیهد شهباهتپیرامونتهان تی کهه یهاواقعو هها و اگر خروجی نیازمند است

از ورودی  قسمتی این یعنیدر واقع مشکل درذهن شماست و ، آرزوهایتان ندارند
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توانید عملهی مثبهت را رقهم و برای همین نمیاست وناکارآمد منفی  باورشماو یا 

 . تا به آرزوهایتان برسید بزنید

مثبهت و مثبهت باشهند افتد که اطالعات ورودیدر صورتی اتفاق میعمل مثبت 

ه مرجع اطالعاتی خهود ب ایددر ابتدا ب شخصی که سر در گم است .شوندپردازش 

و اطالعات کارآمد سوق دهد تا بتوانهد از و جهت آنرا به سمت درست توجه کند 

پیدا کند و  خود و عالقمندیالبه الی این اطالعات هویتی متناسب با شخصیت 

قرار دارد ه و منفی حتما در محیطی آلود، شخصی که دست به اعمال منفی میزند

 و راه دیگری را برای رسیدن بهه آرزوههایش بیابهدها تواند از میان منفیکه نمی

، بیندردی از استعدادش را نمیکه اند آنقدر اطالعات بیهوده در ذهن او رخنه کرده

 را و باورهای ذهنش حالی که اگر ذهنش را پاک کند و محل ورودی اطالعاتدر

با توجه  تری رارتر و بی دردسمناسبهای اه حلذهن ر، تغییر دهد به سمت مثبت

 . خواهد دادبه او ارائه  به استعدادهایش

ر و تمام اعمال از ذهن دستو ذهن فرمانروای کل تصمیمات انسانی است

کهه تمامها  کندتواند هم دستورات مثبت و هم منفی صادر و می گیرندمی

 . به اطالعات ورودی بستگی دارند

راه بهه سیسهتم ذهنهی خهود  را دهید یک ویروسانجام می هرعمل اشتباهی که

خود شما هسهتید و از طریهق ، بیندزیرا اولین نفری که آن عملکرد را می میدهید

آنرا در وجودتان کپی  کرده وآنرا به ذهنتان وارد دوباره  ورودی اطالعاتهای راه

ر مداوم آنهرا میکنید و بعد از مدتی این عمل نادرست به عادت تبدیل شده و بطو

بدون اینکه از تاریرات منفی آن روی جسم و روح خودتان آگاه ، انجام خواهید داد

چیزی شبیه به مهد لبهاس کهه ، توانید آنرا به دیگران هم منتقل کنیدمیو  باشید
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و در مهدت  کردهازراه بینایی آنرا به دیگران منتقل  کند ویک نفر آنرا طراحی می

 . یا منتشر خواهد شددر تمام دنزمان کوتاهی 

عمهل را از  آن، او ص پیرامهوناشهخا، حال اگر شخصی یک اشتباه انجهام دههد

شروع به پهردازش و  ودر ذهن دریافت کردهاطالعاتی های ورودی از طریق یکی

فرد آن  ذهنو بتدریج آن عمل منفی در  میکند دیگرهماهنگ شدن با اطالعات 

ماننهد درست  و را در بر خواهد داشتکپی شده و در نهایت عملکردی منفی هم 

 ههم همان توپ دست به دست منتقل شده و هربار توسط شخصی یک بار منفی

 . بازگردددوباره به اولین شخص  ممکن استو  میشودبه آن اضافه 

نهدادن حهق ، استفاده از کلماتی که دیگران را ناراحهت کنهد یابطور مثال دزدی 

سو استفاده کردن از نیهاز ، مد از راه درستبرای کسب درآ تالش نکردن، دیگران

را بهه ذههن منفی هم بهارکه  هستنددیگر تماما اعمالی منفی هایی ومثالانسانها 

را  روح انسهانههم  و چرخیده و هم مانند همان توپ دست به دست کردهاضافه 

و  اشهتباهههای عملو بعد از مدتی به خاطر همهین طرزکند بمرور زمان بیمار می

را با مرجعی که خود از طریق عمل به  فرد تمام انسانها، ذهن توسط ت اولیهدریاف

همهین ، و با اسهترس اینکهه مبهادا دیگهران ههم خواهد سنجید، ذهن وارد کرده

و بهه مهرور  شهودروانی دچهار میهای را داشته باشند به استرس و تنش عملکرد

مثبهت مثهل و زمانی کهه یهک عمهل  استرس جایگزین آرامش خواهد شدزمان 

یهک و هم به شهخص مقابهل خودتان  هم به ذهن، لبخند زدن را انجام میدهید

لبخند بهه لبخنهد بهین انسهانها منتقهل ، و این حس خوبحس خوب القا میکنید 

ی مثبت ژمسیر برگشت به خودتان موجی از لبخند و انرر خواهد شد و درانتها و د

 . کردرا دریافت خواهید 
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صفاتی را دارند که به دیگهران  ر ضمیر ناخودآگاهشان هماند تقریبا تمام انسانها

خود شخص را به عنوان مرجهع  در ضمیرناخودآگاه فرد ذهن دهند زیرانسبت می

 خودش میسهنجدشناسایی کرده و تمام رفتار و اعمال دیگران را در ابتدا با اصلی 

 . واهد بودخ افرادبی اعتمادی به ، اعمال و افکار منفییکی دیگر از تاریرات و

ذهن آنهان  و درگفتار به دیگران منتقل میشود درست مانند  اشتباه اعمال و رفتار

 . منفی در دنیا براه خواهد انداختی و یک چرخه خواهد شدپردازش و کپی هم 

و دسهت بهه یک انرژی منفی از شخصی شروع شهد ، درست مانند ویروس کرونا

راد در دنیا تنهها بهرای مهدتی از محهل اگر تمام اف دست کل دنیا را در برگرفت و

ایهن  میشهدند به خودشان سرگرم، و به جای پیرامون شدندشان خارج نمیزندگی

 . چرخه قطع میشد

 . یک دنیا را آلوده کند میتواند دراز مدتدر  یک انسان با یک عمل منفی

ل کنار شما ایستاده و بهرای ههر عمه، ماموراینطور فکر کنید که بطور مداوم یک 

را ی چه اعمهال، جریمه ایی سنگین باید پرداخت کنید، دهیداشتباهی که انجام می

 ؟ انجام نمیدادید

هیچ کس آنها را در ، هستند که شما دوست نداریداز اعمال  اعمال منفی آن دسته

و منشا تمام آنهها  و مطمئن باشید دیگران هم دوست ندارندحق شما انجام دهد 

به سمت مثبهت ههدایت ، پردازش است که با اصالح آنهادر منابع اطالعی و نوع 

 . خواهد شد
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، آنها را با اعمال مثبت جایگزین کنیهدزمانی که دست از اینگونه اعمال بکشید و 

ذهنتهان هم تفکرات و هم کالم و هم اعمالتان در جهت مثبت متمرکهز شهده و 

 . ارائه خواهد داد زوهایتانرآقویتری برای رسیدن به ی راهکارها

در نوشهتن اسهت زیهرا ، تفکر و کالم و اعمالبهترین راه برای هماهنگ ساختن 

و بها  میشهوندهماهنگ کامل با هم  ذهنی خروجی اولیه هنگام نوشتن این سه

 . ببینیدبوضوح  را خود توانید تفکرات اشتباهتمرکز کامل می

 و در مهدت انجهام آن ههیچدرست مثل یک آنتی ویروس عمل میکنهد ، نگارش

خارج میکنیهد و از مثبت را و گونه ورودی اطالعات نداشته و تنها اطالعات منفی

آنجایی که مطمئن هستید هیچ شخص دیگری به آنها دست نخواهد یافت بدون 

نویسید که نتیجه اش خالی شدن ذهن از افکار منفی است و با خواندن می اغراق

و آنهها را در  هتان خواهید شداشتباهای متوجه اشتباهات و پردازشآنها ی دوباره

 . ناخودآگاه خود اصالح خواهید کرد

نامربوط به که ورودی  کنیداعالم  و بدهیدهدف  خودذهن  توانید بهمیبا نوشتن 

بطهور مهداوم کهه  کندعادت میذهن شما برایتان اهمیت ندارند و  مسیر موفقیت

 . دهد پیشنهاد مناسب و مثبت راه حلی آرزوهایتانرسیدن به برای 

اگر اعمال و طرز تفکر و کالم شما اشتباه و ویهروس گونهه باشهند نهه تنهها بهه 

از مسیر دور کند اشتباه که ذهنتان صادر میهای با فرمانرسید بلکه هدفتان نمی

 وبعهد از مهدتیکپهی شهده  هدر ذههن دوبهارها این ویروسو خواهید شدو دورتر 

ی حل سهاده تهرین مشهکالت را ههم کامال خطا داده و دیگر توانای سیستم ذهن

 . نخواهد داشت
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که با فعال کردن مرکز لذت  ذهنی هستندهای سدی روی خالقیت، اعمال منفی

بههه مراتههب در تمههام  آن هههم مههوقتی و دریافههت نتیجههه دلخههواه مههوقتیبطور

ذهن تنها از همان راهکهار بهرای حهل های کپی شده و بعد از مدتی دستورالعمل

بیکار ظرفیت خالقیتش به خاطر عدم پردازش ی گرفت و بقیهمسئله بهره خواهد 

 . خواهد افتادشده و از کار 

همیشه از آخرین راهکهاری  در ابتدا ولی ذهن، تمام مشکالت یک راه حل ندارند

کند و اگر آن نتیجه دوباره حاصهل استفاده می، که نتیجه دلخواه را دریافت کرده

در مراحل اولیه به  معموالاعمال منفی ، شتنشود بدنبال راهکار دیگری خواهد گ

، کننهد ولهی در بلنهدت مهدتحاصل میدلخواه را ی نتیجهخاطر قانونمند نبودن 

ازتصمیم گیری هایش بهه دام عمهل منفهی کهه انجهام حتما شخص در قسمتی 

 . گیر خواهد افتاد، دهدمی

 بیشهترگران فروشی بهه ههدف مهوقتی کسهب درآمهد که با  بطور مثال شخصی

را روی ن به طور خودکار این عمهل ذه، موقتی به خاطررسیدن به هدف، میرسد

دست از ، آن شوندموارد هم کپی کرده وبعد از مدتی اگر خریداران متوجه ی بقیه

شخص در بلند مدت تمام مشتریان خود را از دست خواهد داد  و آنخرید کشیده 

همهان و اگهر  شهوداجه میدرآمدی نخواهد داشت بلکه با ضررهم موکه نه تنها 

و در  پیدا خواههد کهردشخص به سودی کمتر قانع باشد این سود تا ابدیت ادامه 

سهریعتر بهه ، که برابر است بها سهود بیشهتربه خاطر فروش بیشتر نهایت شخص

 . آرزوهایش خواهد رسید
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به  لذت در کوتاه مدت فعال میشود که زمانی که مرکزمشکل ذهن در این است 

و کهارایی و پهردازش خهود را دربلنهد  کوتاه مدت اعتیاد پیدا میکندای هاین لذت

 . مدت از دست میدهد

گفتهار و ، راتکهتفافتهاد کهه میشروع مسیر موفقیت زمانی اتفاق 

 اگرتنههاهم در یک جهت و به سمت مثبهت باشهند  اعمال هر سه با

ی در نهایهت نتیجهه، منفهی سهوق داشهته باشهدبه سمت یکی از این سه عامل 

 . مطلوب حاصل نخواهد شد

نشهات جسمی از تفکرات منفی های روحی و روانی و یا بیماریهای اکثر بیماری

تجربه یا دریافت عملکرد دیگران ، از اطالعات ورودیو این افکار منفی  گیرندمی

کننهد بلکهه بها که نه تنها مسیر درست را نمایهان نمی، و یا خود ما ناشی میشود

 . برای بدن رقم میزنندهم بسیاری را های بیماری، رسایجاد تنش و است

هنگامی که تمرکز شما و در اختیار شماست آرزوهایتانتمام ذهن برای رسیدن به 

در آن تمهام عملکردهایتهان ههم باشد ناخودآگهاه  مسیر موفقیتیافتن تنها روی 

 خودتهانتوسهط از طریق بینهایی  اول چون هر عمل مثبت. گیردجهت شکل می

 القا میکندبه شما حس قدرتمند بودن را مثبت  اطالعاتی به عنوان میشودیافت در

اعمهال ، بها اسهتفاده از خالقیهت قدرت نمایی بیشتر ایرو ذهن به طور خودکار ب

 . میدهد مثبت و خارق العاده را پیشنهاد

 هسهتنداکثر آنها کسهانی ، فکر کرده ایید مخترع افراد ی زندگیتا به حال درباره

آن که اند به دنبال ساخت و یا ابداع چیزی بودهبا توجه به نیاز خود و دیگران که 

و این یعنی عمل مثبت که شهخص بعهد از موفقیهت بهه خهاطر رفع کنند نیاز را 
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تا آخهر ودریافت حس خوب در ذهنش به ابداعات یا اختراعات دیگر هم پرداخته 

ولی شخصهی کهه  شد واهدمبتکر در دنیا ربت خدنیا نامش به عنوان یک انسان 

، تفاوت را خواهید فهمیدخودتان با اندکی تامل ؟ زند چهدست به اعمال منفی می

قوانین اجتماعی ناپسند هسهتند کهه انسهان اعمال منفی هم از نظر انسانی و هم 

ن و آهمواره بعد از انجام آن باید راهی برای پنههان نگهاه داشهتن آن پیهدا کنهد 

القیتی مثبت هم داشته باشد به خهاطر ترسهی کهه از بعد از مدتی اگر خشخص 

 . قادر به بیان و ابراز وجود نیست، عمل منفی در او به جای مانده

منبهع اصهلی شهما بهرای رسهیدن بهه  سههگفتار نیک و کهردار نیهک ، پندارنیک

وباید ایهن سهه ورودی اصهلی را کنتهرل کهرده و اجهازه ورود آرزوهایتان هستند 

یک آنتی ویروس قوی به نام ههدف وتنها  سه عامل قطع کنیدرا به این ها منفی

 . به شما کمک کندتواند می

رسیدن به یک آرزوی بسیار واالست که تنها وقتی در مسهیر درسهت هدف شما 

 . قرار بگیرید به آن دست خواهید یافت

در بلنهد  فکریهای به جز استرس و نگرانی و تنش، مسیرهای کوتاه ولی مخرب

 . ود دیگه ایی نخواهند داشتهیچ س مدت

و بعهد از  گهام برداریهد مسیر ههدفتان درقدم  به شما دست بکار شده ایید تا قدم

پاکسهازی و  ذهنتهان راباید بها پهاک کهردن آنهها ، مسدود کردن راه ویروس ها

 . قدرتمند کنید
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ههای مهارترا کنترل میکنیهد بلکهه  اطالعاتی نه تنها ورود، اولیهاین سه قدم ا ب

نیهاز هها بهه ایهن مهارت در راه موفقیهتکه  رتباطی خود را هم پرورش میدهیدا

 . خواهید داشت و خواهید توانست هر روز به موفقیت هایتان بیافزایید

اگر از  و ستبازتابی از این سه عنصر اصلی دنیای آینه ایی اطراف شما 

 دنیای اطرافتان راضی نیستید در واقع مشکل از خهود شماسهت و بایهد

که دوسهت داریهد را دریافهت ی را تغییر دهید تا انعکاسن و نگاهتا خود

 . نمایید

و زمهانی بهه آن دسهت میابیهد کهه  برای رسیدن به موفقیت به آرامش نیاز دارید

 . را اصالح کنیدها و خروجیها قسمت ورودی

ده عملی که دوست ندارید دیگران در حهق شهما انجهام دهنهد را  در این صفحه

 . و بعد ذکر کنید که آیا خودتان آنها را انجام میدهید یا خیر بنویسید

1/ 

6/ 

8/ 

0/ 

0/ 

2/ 

7/ 
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اعمال و رفتارهای منفی هستند که شهما را ناراحهت خواهنهد ، اعمالی که نوشتید

آنها را انجام  که آیا خودتان و از خود بپرسید را بررسی کنید حال باید پاسخکرد و 

 . میدهید یا خیر

 منفی یا مثبت بودن عمل را کامال درک نمیکندصوال تا برای کسی اتفاق نیفتد ا

که در  باشید شدهدیگران  وباعث رنجش طبق عادت بارها آنرا انجام داده و شاید

 . توپ اتفاق افتاده گردش مان داستانهواقع 

بهه د آنها گیر افتاده ایید بایی و در چرخه برایتان عادت شده این اعمال اگرانجام

 سرعت از این چرخه خارج شده و با خودتان عهد ببندید که دیگر آنرا تکرار نکنید

 . منفی قطع گرددی تا این زنجیره

 . دیگران را هم خواهد آزرد، کندکه شما را ناراحت می چیزیهمان 

هیچ دلیلی برای اعمال نادرسهت و ، کندانسانی که از خالقیت ذهنش استفاده می

است روی اعمال و هدایت آنها به سمت مثبت تر  تمام تمرکزشرا منفی ندارد زی

 . اعمال منفی ندارد و اصال وقتی برای

ومطمئنها بهدنبال راه دیگهری تا به امروز هرطور که خواستید عمهل کهرده اییهد 

ایراد در روش هایتان بوده که باید آنها را بها و میگردید تا زندگیتان را تغییر دهید

 . دهید تغییرها این قدم
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 ". راستی و درستی ست، خردی تنها آشیانه"

 رد بزرگ(احکیم )

 افزایش قدرت ذهن

و خروجی مهم ذهن پرداختیم و توانستیم تاریرات تفکهر و تا اینجا به سه ورودی 

ببینیم کهه چطهور یهک ویهروس  هدفکالم و رفتار را بوضوح در راه رسیدن به 

را از رسیدن بهه ههدف ما  لوده کردهتواند خروجی ذهنمان را آمخرب و منفی می

چطهور مها را بهه و اعمهال درسهت ا پهردازش ب برعکس ورودی مثبت دور کند و

 . دنرسانموفقیت می

پنهان شهده در ذههن را  تفکرات و اعمال منفیخواهیم طی شش قدم بعدی می

 هن را افزایش داده و قدرت آنهرا بیشهترذو آنها را از بین ببریم تا عملکرد بیابیم 

عملکرد و ها ویروسدرست مانند یک سیستم کامپیوتری که با پاک کردن ، کنیم

این شش قدم در واقع شش دستورالعمل هسهتند کهه . میدهیدقدرت آنرا افزایش 

و با تمام قدرت به سهمت  کردهبا انجام آنها ذهنتان را از درگیرهای نامربوط رها 

هن گیر کهرده به ذستند که قالبی هاین عوامل مانند ، هدف حرکت خواهید کرد

 . سازندمی مشکل وحرکت به سمت جلو را

فراموش نکنید که قدرتی عجیب و خارق العاده درون تک تک انسانها وجود دارد 

را روشهن  موفقیتتواند مسیر رسیدن به بسیار قوی میی که مانند یک چراغ قوه

ش داده و بهه قهدرت قدرت آنرا افزای با پاک کردن تفکرات منفیکند و تنها باید 

 . ببرید پیدرونی خود برای رسیدن به هدف 



 19 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

ذهنتان با سهرعت تمهام ، زمانی که به قدرت درونی خود پی ببرید، مطمئن باشید

راهکارهای مثبت برای رسیدن بهه آرزوهایتهان خواههد کهرد و  شروع به طراحی

 . جبران تمام زمانی خواهد بود که از دست داده ایید
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 اده از صداقت استف؛ چهارمقدم 

نهامربوط بهه و راهکارهای تفکرات مشغول بودن به  علتهن به ذکارایی کاهش 

 . مسیر موفقیت است

آلهوده بهه ویهروس دروغ تعدادی از آنها  اگراز تمام افکاری که از ذهنتان میگذرد

 به پهردازش آنههارا طی کرده و  ذهن مجبور است مسیرهای پر پیچ و خم، باشند

 . کندرا با هم هماهنگ  مستقیم و پیچیده تفکرات بپردازد و تک تک

فشهار ر سیاسهتی کهه اسهتفاده کنیهد در واقهع هیا از بیان میکنید هر دروغی که 

بایهد بهه  آن و انجهام مدام برای رهایی و ارباتوارد کرده و  خودتانمضاعفی به 

میکنید به خود استرس وارد  نه تنهابا این کارکه  متفاوت باشیدهای دنبال راه حل

اگهر سهطح  کههبه نام کورتیزول خواهید شد  هورمونی بیش از حد و باعث ترشح

افزایش ، پوکی استخوان، افزایش وزناین هورمون در بدن افزایش یابد منجر به 

و شهد عضهالنی خواههد های و ضهعفافزایش فشار خون ، اضطراب و افسردگی

هم چیهدن راهکارههای و کنار  برای تطبیق دادن واقعیت و دروغ ذهن همینطور

 . شودفشار زیادی را متحمل می متفاوت

هر در در واقع رخنه کند در ذهن شمااین کالم یا تفکر منفی زمانی که 

با ذهن بهاز و  نمیتوانیدو  خواهد شدهنتان آسیب وارد ذه به جسم وظلح

 متفهاوتبلکه در مسهیرهای  مسیر موفقیت خود را پیدا کنید، در آرامش

 . خواهید شدگم 

گوییهد بهه دام کهه میکلمهاتی چ و تاب پدر زیرا  صداقت است، بهترین سیاست

 اخهذواضهح و قدرتمنهد بهه پهردازش اطالعهات و تواند می هنذنخواهید افتاد و 
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پیچ در پیچ و گمراه و به جای گم شدن در مسیرهای  مد بپردازدآکارهای تصمیم

 . داد مستقیم و مثبت ترین راهکار را ارائه خواهد، کننده

، مثل زمانی که امتحان دارید اگر بطور مستقیم و واضح به یک سوال پاسخ دهید

 خواهید گرفت ولهی را کاملی را زودتر تمام خواهید کرد و هم نمره هم امتحان

با پاسخگویی از مسیرهای متفاوت و توضهیحات  و اگر برای امتحان آماده نباشید

و در آخهر  دهیهداز دست می راد و زمانتان توانید مفهوم اصلی را برسانیمین بیشتر

منبهع دروغ و سیاست چینی هر سهه . نخواهید کردمطلوب را دریافت ی هم نمره

هم رفتار ، هم پندار، و هر سه را تخریب میکند قرار دادهاطالعاتی ذهن را هدف 

 . و هم کالم

 بد شانسی پشت سرهمکنند که اظهار می مدام برخی از افراد باشید که دیده شاید

شانس وجود ندارد و تنها بازتاب چرخش انرژی خودشان اسهت کهه در ، ندآورمی

با قدرت چرخه قطع خواهد شد که ن و زمانی ای میافتندگیر ها چرخه ایی از منفی

 . داشته باشندمنفی فاصله های تصمیم بگیرند از ورودی و خروجی

شود آیا باز هم کالم خود می کنید که تمام کالم شما به واقعیت تبدیلاینطورفکر

 ؟ را به دروغ آغشته میکنید

حال ، شودظاهر میاست که در کالم  ولی منفی دروغ خالقیت ذهنی

یعنی چند خالقیت مثبت ذهنتان را بهه ، گویدببینید در طول روز چندبار دروغ می

ایهن ، هم میپیچیهد و انرژی ذهن خود را برای چه هدفی درمنفی تبدیل میکنید 

ذهنتان وارد شده یا ترسی کهه در  اطالعات نادرستی است که بهل یا به خاطرعم

 کسهببهرای  را تواند پیچیدگی ذهن شماناخودآگاه شما وجود دارد است و یا می
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کلمهات در ههم ذهن در  گرفتار کردنه در هر صورت باعث ک نشان دهد منفعت

کند خسته میهن را و این در هم پیچیدگی آنقدر ذ پیچیده و نادرست خواهد شد

 . که دیگر توانی برای ارائه راهکارهای مثبت و کارآمد نخواهد داشت

 اربات شده فیزیک از انرژی است کهه ایهنهای همه چیز در این دنیا طبق قانون

اران نمونهه بطور مثال به، همواره در حال تبدیل به انواع مختلفی هستندها انرژی

مقداری در خاک فهرو و شدهاز آن به دریا وارد مقداری ، ایی از کالم آسمان است

آیها گیاههان آنهرا ، شهدام انرژی تبهدیل خواههد کدبه  که و معلوم نیسترود می

جاسهت و مشکل درسهت همین کنند و یا به انرژی برق تبدیل میشودمصرف می

شود و طبق همان توپی که کالم دروغ به چه نوع انرژی تبدیل میدانیم نمیکه 

 . شود چگونه به خود ما باز خواهد گشتمیست به دست در دنیا د

 و روح تداعی کنهد ولهی جسهم هر کالم دروغین شاید یک منطقه موقتی زیبا را

 . نابود خواهد کرد تفکراتبا استرس و گره خوردن  شما را

هها تمایلی به دیدن واقعیت اینطوربه خودتان القاء میکنید که با هر کالم دروغین

، کنهدهم از این دستور تبعیت کرده و با انرژی کهه از خهود خهارج می ندارید و او

زیهرا عملکهرد ذههن  دههدغیر واقعی را در اطراف به شما نشهان میهای چینش

اینگونه است که تماما سعی دارد مشکالت شما را با توجه به دستوراتی که شهما 

 ؟ واقعیستمنطقی و ، آیا حل مشکالت با دروغ. کندبه آن وارد میکنید حل 

بهه  بازگردنهد و مها منفی تر به خهود، که بکار میگیریمهایی یا سیاست اگر دروغ

 ؟ واقعیت تبدیل شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد
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در واقع ذهن ایهن عملکهرد را صهحیح ، زمانی که با دروغ مشکلی را حل میکنیم

خهر ذههن آ رکند و ددر تمام مراحل شروع به استفاده از این روش می میپندارد و

آنهها را بها ههم  که باید هر لحظه و منفی سبد پر از کلمات اشتباهماند با یک می

 و داشتمنطبق کند و این تنها یک سردرگمی و استرس باال را به ارمغان خواهد 

 مسیر موفقیترا به سمت انسان  فاصله داشته باشدبا واقعیت فرسنگها  دنیایی که

خواهید اضافه گیر های جایی به خاطر پیچیده گیزیرا باالخره در  کندنمیهدایت 

 . افتاد و ذهن قفل خواهد شد

ههای راه حل کنهد کههعهادت می، این ویروس را از ذهن پاک کنیدهنگامی که 

هایی دریچههها را به شما پیشنهاد دهد و این راه حلو مستقیم منطقی و درست 

 . برای رسیدن شما به آرزوهایتان هستند

آیا شهما ، که یک راه مستقیم داردر ذهنتان یک نقطه را تصور کنید د حاالهمین 

 ؟ میکنید دوربرای رسیدن به آنجا از بیراهه حرکت میکنید و راه خود را 

از آن مسیر پر پهیچ و  هستیدر مجبوهمان بیراهه است که چینی و سیاست دروغ 

آن  زیرا، کرد گم خواهید رامسیرآخرخم عبور کرده و خودتان را خسته کنید و در 

هن ذ، کشاندهایی میشما را به چه راه دانید انرژی کالمشناسید و نمیراه را نمی

 ل تطبیق دادن آن بها واقعیهت میگهرددباشنود به دنکه می انسان برای هر کالم

 . حتی اگر آن کالم از دهان خودتان خارج شده باشد

با اعتماد به نفس پایین و  اشخاصیگویند هایی که دروغ میانسان ،در روانشناسی

 ؟ شما علت ترسو بودن این افراد چیست نظربه ، ترسو هستند

 ؟ نیست آناسترس بیش از حد و ها ترس از برمال شدن دروغ علتآیا 
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و  خود ذهن تنها، بهتر نیست به جای دور کردن مسیر و درهم پیچیده شدن ذهن

و ساده را برای رسیدن به سازیم و یک مسیر مستقیم را قدرتمندتر  شخصیت خود

 ؟ کنیمموفقیت انتخاب 

سرعت ذهن شهگفت آور خواههد  ،زمانی که این عملکرد منفی از ذهن پاک شود

وجهود نهدارد و بها تمهام های شد زیرا دیگر گرهی در مسیر اطالعاتی و پردازش

کند بسیار که ذهن پاک صادر میهایی دستور العمل و سرعت راهکار ارائه میدهد

 . و کارآمد هستندساده 

ههای و ساده قرار گرفته که این سهادگی بهه توانایی مسیرمستقیمدراستعداد شما 

ذهنتان در کمال قدم میگذارید در مسیر استعدادتان  و زمانی کهشما بستگی دارد 

دهد که با تمهام سهرعت بهه کامال کارآمد را به شما ارائه میهایی آرامش راهکار

 . آرزوهایتان برسید

ترسهنا  به آرزوها  پیدا نکردندست ی چیزی دراین دنیا به اندازه هیچ

 . نیست

کهه هایی انرژی بازخورد قدم بگذارید و به و خالقیت خود درراه استعداد، با قدرت

با پاک کردن ویروس  ذهنو ببینید که  به سمت شما باز خواهد گشت توجه کنید

را بهرای رسهیدن شهما بهه زیبهایی ههای چطور فعال شده و راه حل، دروغگویی

 . دهدارائه میاهدافتان 

بخشید هم ذهنتان قدرت و سرعت خواهید  ویروس هم بهشما با پاک کردن این 

بهه عصبی رها میکنید و با آزادی عمهل بیشهتر های جسمتان را از خطرات تنش

اعتماد ، این ویروس عالوه بر معایبی که گفته شد، حرکت میکنید موفقیتسمت 
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برای رسیدن به موفقیت دیگران را توانید از شما سلب کرده و نمیهم ا دیگران ر

 . با خودتان هم قدم کنید

ی برای رسیدن به آرزوهای زیبایتان اول به قدرت ذهن و بعد بهه حمایهت همهه

ذهنتان را بهرای دسهتیابی بهه راه هم ، صداقت با استفاده ازپس ، افراد نیاز دارید

 . و هم دیگران را با خود همراه میکنید دهید ییار قویترمفید و های حل

خهود را بیههوده ، قهرار گرفتهه استعداد و عالقمندی شماقیم تموفقیت درمسیرمس

 . مستقیم قدم بر دارید تا زودتر به تمام رویاهایتان دست یابید، خسته نکنید

 ندکالمی استفاده میکنهای و از پیچیدگی گوینددروغ می ناتوانترسو و انسانهای 

قدرتمند است وتا زمانی که قدرت گفتن حقیقت های جایگاه انسان تنها موفقیت و

 . حرکت کنیدراسخ ی توانید قدرتمند و با ارادهنمی، را نداشته باشید

عهدم توانهایی در ذههن  بها کهدترس به معنای عدم توانایی ست و دروغ گفهتن 

 . را کاهش میدهد شما پردازش میشود و قدرت درونی

باید قدرت درونی ، قدرتمندرسیدن به آرزوهایتان آن هم کامال بی دردسر و  برای

 . خود را افزایش دهید

نوشته آقای آنتونی رابینز به نام بسوی کامیابی در مورد کسهانی نوشهته  درکتابی

بهدون تهرس و آسهیب روی ، قهدرت ذهنشهان بهیافتن و تسلط دستشده که با 

عجیب یا ماورالطبیعه نیسهتند و های آنها انسان ،افروخته قدم میگذارندهای ذغال

و ایهن  متمرکهز میشهوند را پیدا کرده وروی ههدف خهودذهنی  روی قدرت فقط

نادرسهت را از های شود که تمام هرج و مرج و پیچیهدگیقدرت زمانی پدیدار می

 . و این درست نقطه ایی برای پیشرفت خواهد بود ذهن پاک کنید
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دن این ویروس بسیار ساده تر از گذشتن از مسیرهای پهر کنار گذاشتن و پاک کر

و  اگر شما هم به ذهنتان مسلط شهویدپیچ وخم و نامربوط است و مطمئن باشید 

توانیهد حتهی می، داغ کهه ههیچهای خواهید توانست روی ذغال قدرت آنرا بیابید

 . موشکی طراحی کرده و تا ماه پرواز کنید

تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود کهه  حرکت سریع به سمت مسیر موفقیت

 . یکی پس از دیگری رها کنید وصل شده به ذهنتان راهای قالب

هنتان تمام قدرتش را جمع کرده تا به سمت آرزویتان حرکت کنهد ذ، تصور کنید

 اسهت و طهرف متصهل سهنگینیهای به وزنه طرفشانیک  ولی شش قالب که

و شهما ندارد را  به سمت جلو حرکت ن توانذهنتاو  به ذهنتان گیر کرده دیگرش

خودتان قطع میکنید و هر بار مقهداری بهه جلهو ی قالبها را با ارادهتک تک این 

آزاد و رهها و  کهامالذهنتهان ، حرکت خواهید کرد و با قطع کامهل شهش قهالب

 . خواهد کرد سریعتر به سمت جلو حرکت

را بها  پیچیده خهودهای یاستو یا س که اخیرا گفته ایید دروغی در این صفحه ده

 : و نتایج آنها را بررسی کنید علت بنویسید
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چه تعداد از دروغهایی که گفته ایید بر ارر ترس بوده و چه تعداد برای اینکه خود 

رفتهاری و های و سیاسهت؟ تعداد بهرای کسهب منفعهترا برتر نشان دهید و چه 

 ؟ دن به چه هدفی بوده استکالمتان برای رسی

 ذههنههای نویسید بوضوح اشتباهات و پهیچ و خمکامل میرا ها زمانی که علت

بهازی مهاز ، زنهدگی، مسیر ماز مانند ذهنتان خواهید شهد و متوجه را میبینید خود

صفر بهه سهمت که اگر از  در امتداد محور مثبت هاستمستقیم یک مسیر، نیست

قطه به اهدافتان نزدیک میشوید و اگراز صهفر روی نقطه به ن، مثبت حرکت کنید

نقطههه بهه نقطهه در مسههیر معکهوس موفقیههت و ، حرکههت کنیهدهها محهور منفی

خودتان را از دور نمیبینید متوجهه حرکهت آرزوهایتان حرکت خواهید کرد و چون 

 . شد و فقط میبینید که تالش هایتان بیهوده استمعکوس نخواهید 

است زیهرا دیگهر ار ساده تری برای رسیدن به آرزوها راهک، کردن ذهن قدرتمند

دهید با عملی که انجام میو برتری خود را  کاری را به خاطر ترس انجام نمیدهید

اربات میکنید و قاعدتا منفعتی که از استعداد و عالقمنهدی خهود کسهب میکنیهد 

 . بیشترخواهد بود
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ام آنها به راحتهی بهه تمهام ولی با انج کامال اختیاری ستها انجام دادن این قدم

بهدون و بیشهترههای آرزوهایتان دست خواهیهد یافهت و ههر روز در راه موفقیت

 . داشت بر خواهیدگام استرس 

 "روغگوها دلیل اصلی گناه و جرم در دنیا هستندد "

 )اپیکتت(
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 متعهد بودن؛ پنجمقدم 

بسهیار عملکهرد خودتان میدهیهد یهک  یادیگران  بهکه عمل نکردن به تعهداتی 

درست مثل زمانی ، کندالقا میبه آن عدم توانایی را است که  ذهن برایخطرناک 

توانید عملکرد کامل و صهحیحی را نمی وبه سیستم شما ویروسی رخنه کرده که 

برای رسیدن به آن شهکل  راه حلیدر ذهن  هرگاه تعهدی میدهیم، دریافت کنید

که بایهد دستورمیدهیم  هنذاقع به در وکه به آن عمل نمیکنیم گیرد و زمانی می

عملکرد منفی میرناخودآگاه تبدیل به یک ضفرمان عدم توانایی را ارسال کند ودر 

 . شدخواهد 

نمیدانید  وجواب رادرست مصداق این مثال که شما دو عدد را با هم جمع میکنید 

نیهد مسئله را حل کی تا بقیه و به جای تالش برای یافتن جواب آنرا رها میکنید

عهادت ههم هن شهما ذ، نخواهید آوردمثبتی را بدست ی ولی در آخر هیچ نتیجه

و این داستان همینطور تا آخهر بهی  کند که تعهد بدهد ولی به آن عمل نکندمی

بهرای رسهیدن بهه  و در نهایت به تعهدی که به خودتهان نتیجه باقی خواهد ماند

ههای ش مسهتقیم روی عملکردو تاریر دست نخواهید یافت، داده ایید آرزوهایتان

  گیرد ومیقدرت عمل را به مرور زمان از شما  شماست

و  تفکراتتان را ببینید زیرا عملی بهی پایهان را انجهام میدهیهدی توانید نتیجهنمی

، کنهدصهادر می تمهام نهامدام این ویروس در شما کپی شده و به شما دستورات 

 . پایانی ندارندی دستوراتی که هیچ نقطه

جامهه  ،دهد هر چقهدر کوچهکبه هر تعهدی که می، عادت دهیدباید ذهنتان را 

 . به تمام آرزوهایتان برسیدتوانید می، عمل بپوشاند تا باور کنید



 یر موفقیت(شناخت مس)عشق تا قدم هجده 71

 

 میشود افزایش پیدا کرده و ذهنتان فعال ترات تعهدشما با عمل کردن به قدرت 

بهه  گذاشهتن بهد قهولی کنهاربا ، توانید به آرزوهایتان نزدیکتر شویدپله پله میو 

به دنبال راه حل برای رسیدن شما به تعهدی باشد که ذهنتان دستور میدهید که 

 . یعنی تعهد رسیدن به آرزوها به خودتان داده اید

، نباشهد زمانی که فقط زیبا صحبت کنید ولهی در عمهل ههیچ نشهانه ایهی از آن

کهردن بهه ت عمهل رو به نابودی خواهند رفت و دیگر قهدر بتدریجباورهای شما 

بهه دههد اجازه نمیهیچ کاری را نخواهید داشت و این ویروسی است که نه تنها 

کهه مغزتهان صهادر  توانهاییبه خاطر فرمان عدم سید بلکه خود بر آرزو و اهداف

قهدرت انگهار و خواهیهد دادخهود را از دسهت  ذهن کند رفته رفته تمام قدرتمی

 . کنیدخالقیت خود را با دستان خود خاموش می

شود یک انهرژی کهامال خارج میانرژی که از بد قولی و عمل نکردن به تعهدات 

بازگشهت زیبهایی نخواههد ، در مسیر برگشهت بهه خودتهان منفی است که بازهم

 . داشت

با تمرکهز که  ط اساسی برای دست یافتن به آرزوهاستوشر یکی از، قدرت عمل

را خواهید یافت و با کنار  ل منطقیراه ح و با توجه به امکانات موجود روی مسئله

ینکه حرفی بزنید و بعد به آن عمل نکنید ا، دست بکار خواهید شد گذاشتن تنبلی

 . خواهد شدهنتان تنبل ذشما توانایی انجام آنرا ندارید و  یعنی

 ؟ توانایی شما چقدر است

 ؟ چقدر خودتان و قدرتتان را باور دارید

 ؟ کوچک و بزرگتان عمل کنیدهای توانید به تمام قولآیا می
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 آن قدرت ذههن و عملکهردی این سواالت جوابی خواهند داشت که نشان دهنده

 . خواهند بود

ب اعتماد و عدم لاین رفتار نه تنها برای ذهن خودتان مخرب است بلکه باعث س

درون انسان قدرتی به نام ذههن و تفکهر ، خواهد شدهم جلب اطمینان اطرافیان 

 ، کندترین مشکالت را حل قادر است سخت وجود دارد که

برای  پرورش دهید تااین قدرت را بیشتر و بیشتر ، پس با عمل کردن به تعهدات

شهما ، بها ایهن رفتهار. پیدا کنیددستیابی به موفقیت و هدف راهکارهای بیشتری 

هیچ ارهری از اعتمهاد و عهزت  و بعد از مدتیخود را کاهش داده  اعتماد به نفس

 . ماندنخواهد  باقیهم  نفس شما

آنرا از طریق شنوایی به ساختار ذهنتان هدایت کرده هنگامی که تعهدی میدهید 

بهه  و وقتی شماو ذهن خود را وادار میکنید که برای رسیدن به آن راه حلی بیابد 

دسهت از ذهن پردازش خود را بیهوده فرض کهرده و بتهدریج ، آن عمل نمیکنید

ضعیف و ضعیف تر خواهد شد و در نهایت هیچ دسهتور  پیشنهاد راهکار کشیده و

کارآیی هایش را از رفته رفته  مغزدهد مانند بیماری آلزایمر که العملی را ارائه نمی

 . دهدکه در نهایت تنها اعمال غریزی و خودکار را انجام میدست میدهد و 

از ایهن  تنهها همهین دو راه بهرای رههایی، یا تعهد ندهید و یا به آن عمل کنیهد

ویروس وجود دارد و هنگامی که به تک تک تعهداتتان عمل میکنید بهه قهدرت 

زیرا آماده عمل به تعهدات بزرگتهر ، کرده و آنرا قدرتمندتر میکنیداعتماد ذهنتان 

و  خواههد دادرسیدن به اهدافتان ارائه بیشتری را برای های خواهد شد و راه حل

 . ا اعتماد بنفس شناخته خواهید شدمورد اطمینان و بهم در جامعه خود 
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که در ابتدا مسائل سهاده تهر را بهه کهودک آمهوزش  درست مانند دوران تحصیل

عمل کردن بهه ، آشنا میکننددهند وبتدریج او را با مسائل بزرگتر و پیچیده تر می

بهه  خواهد توانسهتتر کرده و نهایتا ذهن را بتدریج قوی، تعهدات کوچک و ساده

زیرا ذهن درمراحهل ابتهدایی از  عمل کند، گ یعنی باید موفق شومبزر تعهدحل 

جدیهدتر و ههای توانهد خالقیتکنهد و بتهدریج میساده استفاده میهای خالقیت

 . عملی تر را ارائه دهد

وان حرکهت دادن آنهرا و ته بطور مثال زمانی را تجسم کنید که پای شما شکسته

نداشته و تا مدتی ذهن شما تاریری ای هتوانایی روی فرمان عدمندارید ولی این 

توانهایی کند کهه قبول می هنذو بعد از مدتی  سعی دارید که از آن استفاده کنید

دوبهاره از  برد کههزمان می یافتن شکستگی بهبودو بعد از تکان دادن آنرا ندارید 

یکی از عوارض شده بی حسی در منطقه شکسته ، پایی که شکسته استفاده کنید

 دستوری صادر نکرده، آن مدت مغز شما به آن قسمتی ست زیرا در دبهبو بعد از

و درسهت  کندداند و انرژی و دستوری برایش صادر نمیو آن عضو را بیهوده می

 ، همین اتفاق برای ذهنتان هم خواهد افتاد

خود هم عمل نمیکنید مغهز شهما بهرای ذهنتهان انهرژی و زمانی که به تعهدات 

 شهما ههنذکند زیرا باور دارد کهه صادر نمیگی انجام تعهد برای چگوندستوری 

م ارسال پاسهخ عدعدم کارآیی ذهن و بالاستفاده است و حاصل آن در بلند مدت 

 . چگونگی رسیدن به موفقیت خواهد بود مسائل کوچک و حتی برای

ذهنتهان را بها عمهل بهه موفقیت تعهدی بزرگ است که به خود داده ایید و باید 

 . آماده کنیدوچک برای رسیدن به آخرین تعهد تعهدات ک
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خودرا برای مرحله بعهدی ، مانند یک مبارز که هر بار با شکست دادن یک حریف

 . کندتر آماده میو سخت

 که با عمل نکردن به آنههامیزان اعتبار هستند و ی تعهدات در واقع نشان دهنده

کهه در مسهیر اهیهد شهد هم در ذهن خود و هم دیگران رفته رفته بی اعتبهار خو

حمایت نخواهیهد ، اگربی اعتبار باشیدو  دیگران نیاز داریدهای به حمایتموفقیت 

ادا  آنهرا اعتماد به خهودیک کالم باشد که بدون ی تواند تنها نتیجهمیشد و این 

 . کرده ایید

 : اید را با علت بنویسید کردهنکه به آنها عمل  تعهدیدر این صفحه ده 
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نوشته هایتان را بررسی کرده ، حال که نوشتن این قسمت را هم به اتمام رساندید

یا عدم توانایی در  علت اکثر آنها مهم نبودن تعهد، و آنها را تجزیه و تحلیل کنید

اگهر برایتهان مههم . سهت هنهیذگویای ضعف ها انجام آن است که همین علت

 امیهدی واههی در وجهودی نقطهان را هدر میدهید و نیست پس چرا انرژی ذهنت

 ؟ دیگران روشن میکنید یاخود 

 ؟ چرا قدرتتان را افزایش نمیدهید، و اگر هم توانایی انجام آنرا ندارید

کهه بایهد بها  دارددر راه موفقیت و دستیابی به آرزوهایتان هزاران مشکل وجهود 

نهصد و نود و نه بهار ، ترع برقادیسون مخ. کنیدراهکارهایی درست بر آنها غلبه 

در روشن کردن المپی که ساخته بود به مشکل برخورد کرد ودر بار هزارم موفق 

ی نتیجههاو به خودش قول داده بود که المپ را روشن خواهد کرد و اکنون ، شد

 . ماستی روشنگر شبهای همه، تعهدی که وی به خودش داده بود

قدرتمنهدی خودتهان را بهه  د را انجام دهید تهاتعهداتی که به آنها عمل نکرده ای

ذهنتهان رخنهه کنهد  بهپیروزی  نوری ازچالش بکشید و مطمئن باشید زمانی که 

شروع به چیدمان اطالعات و امکانات موجود کرده بدون هیچ ترس و واهمه ایی 

ضهمیر ، وقتهی بهه قهولی عمهل نمیکنیهد. برسهاندتا شما را بهه تمهام اههدافتان 

و این کلمه هر روز در ذهنتان کپی  "توانینمی ": گویدمی شمابه  ناخودآگاهتان

توانم و نمیی کلمهیی از دنیا بامانید و عجز و درماندگی شده و در نهایت شما می

 . فرو رفتن در باتالق و نرسیدن به آرزوهااین یعنی 

 "به ذات و سرشت است، اجرای عهد به سواد و زور و ثروت نیست "

 ه()یوهان گوت
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 امین بودن؛ ششمقدم 

دیگهری عملکرد منفی هم از دیگران ها یا صحبت درباره دانستهخیانت در امانت 

شهاید بهه نظهر شهما ، عوارض بدی را بهاقی میگهذارد ذهنیکه در سیستم  است

را  ضهمیرناخودآگاهتوانهد میمهمی در راه رسیدن به موفقیت نباشد ولی ی مسئله

 از شهما را، انداختهه و بها بههم ریخهتن تمرکهزگیهر ها "اگراما و  "در پیج و تاب

 . و مثبت چگونه موفق شوم دورکند راهکارهای مستقیم

آن اینطور فکر کنید به یک برنامه روی سیستم خهود نیهاز داریهد و سهعی داریهد 

ومتوجه برنامه را روی کامپیوترخود نصب کنید اگر سه یا چهار بار آنرا نصب کنید 

بعد از آن هربار ، کارآیی که گفته شده را ندارد ببینید و یاآن شوید  ویروسی بودن

، "اگر کهار نکنهد "در ذهنتان جمالت را نصب کنیدمشابهی ی برنامه خواهیدمی

شکل گرفته و اعتمهاد ، "اگر تمام اطالعاتم را خراب کند"، "اگر ویروسی باشد "

 . خواهد شدسلب  مشابه همهای حتی به برنامهشما 

امانت توسط خود انسان دیده شهده و ذههن آنهرا ر خیانت دبعد از ، سانعکااولین 

مثبت و زند انسان سر میخود  عملی که ازقسمت پردازش هر  و دردریافت کرده 

 شروع به پردازشو  در نظر میگیردو آنرا به عنوان یک مرجع  شدهکارآمد قلمداد 

یدن تمهام اعمهال اولین نتیجه اش سهنج کهکند می تمام اطالعات ورودی با آن

 دهدبا آن مرجع است و حس بی اعتمادی را در شخص شکل میدیگر اشخاص 

شهود ههم از سویی دیگر انرژی که از این عملکرد به خارج از بهدن ارسهال می و

و  هم خواهد داشت تر را حتما بازگشتی منفی توپ همانومانند منفی خواهد بود 

اگر شخص متوجه شود را بهه دوش حتی بعد مدتی استرس اینکه از طرف مقابل 
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و از کهرده استرس و انرژی منفی است که بهه ذههن وارد خواهید کشید که خود 

این همه تنش . میکنیددر نگهداری را القا طرفی دیگر به خودتان کد عدم توانایی 

 ؟ از اجسام یا کالم زیاد نیستتنها برای یک امانتداری ساده 

و  جسهمی تخریبهات، به بدن وارد میشهودان انسعملکرد استرسی که از پردازش 

... سهردرد و، مشکالت دستگاه گوارش، عصبیهای اعم از بیماری بسیاری روحی

 . را در بر خواهد داشت

مسیر موفقیت و رسیدن بهه آرزوهایتهان را بیابیهد بایهد بهه ، خواهیداگر واقعا می

آرامش و بها دریافهت هدیه کنید تا در ها و اما و اگربدون استرس هنتان دنیایی ذ

و همینطور جسهمتان  راه کارهای بی نظیری را به شما ارائه دهد، اطالعات مثبت

بایدی مهم در رسیدن و سالمت جسم  را در صحت و سالمت نگاه خواهید داشت

اگر به آرزوهایتان برسید ولی بیمار باشید ههیچ لهذتی از تالشهتان . به آرزوهاست

 . نتیجه ایی خودتان را به زحمت انداخته اییدبی نخواهید برد و انگار برای چیز

و آنهها را بها ههم  را اجرایهی اطالعات وارد شهدهذهن کامال آرام و بی صدا تنها 

و ایهن بهتهرین حالهت را  کند تا شما در بهترین حالهت قراربگیریهدمی هماهنگ

 . خودتان با اطالعات و نوع پردازش آنها تعیین میکنید

با تمرکز به اطراف نگاه میکنید  خود را بچینیدوسایل زندگی  خواهیدزمانی که می

کهه  چیدمان آنها طوری باشد که باالترین کارآیی را داشته باشندکنید و سعی می

 سهریعترین آنهها دسترسهیزیباتری داشته باشید و هم در مواقع لزوم ی هم خانه

دریافهت شهده شروع به چیهدمان اطالعهات گونه ذهنتان هم همین، داشته باشید

برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، کند که بتواند از سریعترین راهمی
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کارآمدتر را ارائه دهد و زمانی که شما اطالعات منفهی را بهه آن وارد راهکارهای 

و اطالعات منفی مانند این است  منتقل میکندبه قسمت بایگانی میکنید او آنها را 

کدام عقل سلیم و ، زباله بچینید، ای وسایل زیبا و کارآمداطراف منزلتان به جکه 

 ؟ کارآمد این کار را انجام میدهد

مناسبی برای رسیدن به آرزوهایتان را نشهان های افکار منفی میتوانند راه حلآیا 

 ؟ دهند

و با  موفقیت استمسیرهدف شما خیانت دیدن نیست و هدفتان تنها دستیابی به 

ذهن خود وارد میکنید تنها مسیرهای پیچ در پیچ را به آن که به  غلطیاطالعات 

 . آن نخواهید دیدر را د موفقیت و رشد فردیکه در پایان هیچ ردی از  یاد میدهید

کهه  تان اضافه کنیدیی خواهید به دارازمانی که این عمل را انجام میدهید یا می

و یها  خودتان استهای استفاده از تفکر و خالقیت، ساده ترین راه افزایش دارایی

هن از خود و تواناییش چیهزی ذچون ، حرفی برای گفتن داشته باشیدخواهید می

 . سمت دیگران معطوف خواهد شدبرای بیان ندارد به 

که با رعایت اشیا یکی از اصول مهم اخالقی است در کالم و امانتداری همچنین 

با آموزش کاهش برید بلکه نکردن آن نه تنها احترام و ارزش خود را زیر سوال می

و نتیجه ایهی برابهر بها نرسهیدن بهه  خواهد آموخترا  عدم توانایی، به خود تعهد

های و هم اینکه در دراز مهدت بهه خهاطر اسهترس خواهد داشتنرا در بر اهداف

 . جسمتان را نابود خواهید کرد، گوناگون
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زیرا بخشید  اعف به شما خواهدضیک قدرت و اعتماد به نفس م امانتداری صفت

رهها کهردن  بها وذهن خودتان اضافه کنیهد های دارایی سعی خواهید کرد که به

 . متمرکز میشوید خود روی هدف، شما مربوط نیستو مسیرکه به ذهن  مسائلی

توانیهد بهر دههد آیها مینج بزرگی را به شما امانهت میگدر نظر بگیرید شخصی 

به دارایهی خهود یعنهی قهدرت و تنها  گرفته نادیدهوسوسه خود غلبه کرده و آنرا 

 ؟ ذهنتان اکتفا کنید

 ورودیاز آنرا بردارید آن شخص متوجه نشود ولی شهما در  شاید اگر مقدار کمی

 و درک میکنیهدآنهرا بوضهوح  یا شهنیداری یعنی قسمت دیداری اصلی اطالعاتی

شهود در آنجا اینچنین پهردازش می درست روی نقطه لذت مغز دست گذاشته که

 باشهدها برای رسیدن به هدف باید جزئهی از دسهتورالعمل وکار درستی است  که

از ذهن شما با کالم هم  بازو این انرژی منفی  نرا عمل مفیدی درک میکندآزیرا 

هر عملهی ناخوداگاه و ها خواهد شد و این یعنی کپی شدن منفی خارج عملتانیا 

نداشتن به آدمهها یعنهی تهنش و  که اعتماد میسنجیدکه از دیگران ببینید رابا آن 

د منتظهر ایهبهها انرژی تغییهر چهرخشبا توجه به قهانون از جهتی دیگرو آستری 

که انسان را از  ذهنی نداردهای این رفتار باشید که معنایی به جز استرسبازخورد 

 . خواهد کردهدف و رشد دور مسیر

هن و قدرتمند کردن آن سهاده تهرین راه بهرای ذشناخت عملکرد 

شود که در است که این شناخت زمانی کامل می اهدافرسیدن به 

و هر آنچه به شهما مربهوط نیسهت را رهها آرامش کامل ذهنی قرار بگیرید 

 ، کنید
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بدانید و یا امانتی در دستتان داشته باشید یعنی یک قدرت مضهاعف  اینکه چیزی

کهالم مل روی کااستفاده درست از این قدرت و کنترل درون ذهنتان دارید که با 

و افزایش قدرت تمرکز یعنی  را به ذهنتان آموزش میدهیدتمرکز قدرت یا اعمال 

 . افزایش قدرت تفکر و اعتماد بنفس

با قدرت اراده این قالب را از ذهنتان باز کرده و با خیال آسوده و بهدون اسهترس 

 . حرکت کنید به مسیرتان برای یافتن موفقیت

بها علهت  مانت و یها رازی کهه بهازگو کهرده ایهد رادر این صفحه ده خیانت در ا
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کرده و ببینید کهه و تحلیل  تجزیهو  حال طبق روال قبل نوشته هایتان را بررسی

 . اییدبرای چه دالیل بی منطقی دست به این اعمال زده 

بگویید و یا در امهانتی اینکه چیزی از کسی میدانید و آنرا به شخص دیگری هم 

بهتر نیست ؟ چه سودی برای شما خواهد داشت، خیانت کنیدکه به شما داده شده 

ههای و دسهتاوردها و حتهی زیباییدیگهران در مهورد اطالعهات  رازهای به جای

ههای ذهنمهان را بها دارایی، طبیعت صحبت کنیم و یا به جای خیانهت در امانهت

 ؟ مخودمان و افزایش آنها سرگرم کنی

کند بلکهه دیهدگاه بیمار میها این صفت نه تنها ذهن انسان را به خاطر اما و اگر

شهما در مسهیر موفقیهت . سوق خواهد داددیگر را هم به سمت منفی های انسان

نیهاز ها دارید ولی برای رسیدن به هدف به حمایت تک تک انسانتنها گام برمی

 . خواهید داشت

بها اشتباهاتی که ، به تمام اشتباهاتتان پی خواهید برد، با تحلیل کردن این اعمال

از درون به شما عدم توانایی و استرس را القا کرده ، شما ناخودآگاه ضمیر به ورود

 . و ذره ذره تمام قدرتتان را از بین خواهد برد

رها میکنید ها هم ذهنتان را از نا آرامی، شش گانههای عمل کردن به این قدمبا 

با افزایش قدرت ذهن به خاطردریافت  برده واد به نفس خودتان را باال اعتمو هم 

 . قدرتمندتری را دریافت خواهید کردهای راه حل، آرامش

آرزوهای شما دور نیستند ولی شما مسیر رسیدن به آنها را در انبوهی از تفکهرات 

 . منفی و ناکارآمد گم کرده ایید
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ر صههورت تکههرار نکههردن اشههتباهات و و مطمههئن باشههید دذهنتههان را آزاد کنیههد 

و در مدت زمانی کوتهاه  قطع خواهد شدها این منفیی عملکردهای منفی چرخه

 . بسیار کارآمد را ارائه خواهد دادهایی ذهنتان دستورالعمل

 ". زندبیشتر از اشخاص ناتوان سر می، حیله و خیانت "

 )الرشفوکولد(
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 و نادرست وعنامشرخودداری کردن از روابط ؛ هفتمقدم 

تنها به خودتان نیاز دارید و باید مسیر را به تنهایی سپری کنید تا ، در راه موفقیت

 روابط نامشروع و نادرست . تمرکز ذهنتان را افزایش دهید

درست ماننهد ، در عملکرد ذهن و سرعت دستیابی به هدف ایجاد میکند اختاللی

نصهب زیهاد و نهامربوطی را ای هزمانی که شما روی سیستم کامپیوتر خود برنامه

سیستم شما را به خود اختصاص داده و میکنید و هر کدام از آنها مقداری از حجم 

دهند و کافیست یک ویروس بسهیار کوچهک بهه یکهی از سرعت آنرا کاهش می

 . را آلوده کند سیستم و تمام شدهرخنه کرده تا شروع به کپی ها برنامه

آن شخص روابط اجتماعی گوناگونی ، اط هستیدبطور مثال شما با شخصی درارتب

و قاعهدتا  که ههم ذهنتهان بطهور ناخودآگهاه درگیهر آنهها ههم خواههد شهد دارد

از طریق که  اطالعاتی منفی و روابطی غیر اصولی هم خواهد داشتهای ورودی

تفکرات منفی به شما هم انتقال خواهد یافت و ذهنتان را به ، بینایی و یا شنوایی

و اگر این روابط پایانی برابر بها  خواهد کشاند و این یعنی عدم تمرکز ،سمت خود

عوارض روحی شدیدی بر جای خواهد گذاشت کهه ایهن ، انتظار شما نداشته باشد

کند در شما ایجاد می با پایان گرفتن رابطه که مسئله هم به خاطر حس افسردگی

 . عدم توانایی را به شما القا خواهد کرد

را درگیر روابطی میکنید که هیچ ارتباطی با مسیر رشد و موفقیهت  زمانی که خود

بها "که  باشد مداوم به دنبال حل مسائل نامربوط بطورذهن شما باید ، شما ندارند

چرا و  هزاراندرگیرو "به آن شخص چه بگویم "، "این شخص چطور رفتار کنم 

 . چگونه دیگر خواهد شد
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دهند و یا شما را در ن شما به موفقیت ارائه میآیا این معماها راه حلی برای رسید

 ؟ به هم ریخته و نامرتبط قرار میدهدمسیر 

و مسیرتان فکهر  توانید به خودهنتان درگیر افراد متفاوت باشد نمیذتا زمانی که 

 . کردکنید و در یک معمای پیچیده چگونگی ارتباط با دیگران گیر خواهید 

ر دنیا ندارید و باید از هیچ شهروع بهه سهاختن اینطور فکر کنید که هیچ چیزی د

توانند به دیگران در کجای این مسیر می، کنید تا به موفقیت و آرزوهایتان برسید

 ؟ شما کمک کنند

برای پیشهرفت بیشهتر از توانید تنها زمانی که موفقیت را در دستانتان بگیرید می

های انسهانواهید دیهد خ، زمانی که به اهدافتان برسید و بخواهید کمک دیگران

عهات الطا دریافهتدور شما حلقه خواهند زد و شما بهرای اوج گهرفتن بها ، موفق

 . موفقیت بیشتر و زیباتر دست پیدا کنید به توانیداز آنها میدرست 

زمانی که هر دقیقه از عمر با ارزشتان را برای روابط بی فایده هدر میدهید چطور 

 . باشید آید بدنبال راه حله در ذهنتان بوجود میکهایی توانید با هرج و مرجمی

موضوعاتی ی راهی به سمت موفقیت ندارند زیرا بطور مداوم حیطهاینگونه روابط 

 ذههن بهههمین موضهوعات در گردش هستند و از چگونه و چرایی  شبیه به هم

تنها بهه پهرورش در ، ذهن انسان برای رسیدن به موفقیت، وارد میکنند اطالعات

 . نیاز دارد عالقه مندیاستعداد و ی هحیط

 کسهانی کهه خهود را ازجالب است بدانید طی تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده 

دارند نسبت به افهراد دیگهر سهطح درآمهد دور نگه می روابط نامشروع و نادرست

و اند باالتر تحصیلی و موفقیت را تجربه کرده شرایط ٪64حدود  باالتری داشته و



 یر موفقیت(شناخت مس)عشق تا قدم هجده 81

 

روانهی نظیهر ههای کمتهر بهه بیماری٪04ه روانشناسی هم اینگونه افهراد حوز در

 اند. شخصی و عزت نفس دچار شدههای کمبود

کنند و در بیشتر موارد تنها برای رفهع روابط نا مشروع هدف خاصی را دنبال نمی

 . است و نیاز همدلی نیازهای غریزی

که خود باعهث ، دا افسردگیبا رفع نیازهای جنسی توسط اینگونه روابط در ابت که

جنسهی را های انواع بیماریبعد و روحی و جسمی خواهد بود راهای انواع بیماری

و برای رفع نیاز همدلی و حس دوست داشته شدن هم اگر  به خود هدیه میدهید

روحی را در بر های دلخواهتان را نداشته باشد باز هم بیماریی نتیجه، این روابط

 . خواهد داشت

و آشهفتگی روحهی ههای به دچار شدن به بیماری برآورده کردن تنها یک نیاز آیا

بهتر نیست ابتدا مسیر منتهی به آرزوهای خود را بیابید و بعد ؟ ارجحیت داردذهن 

 ؟ با انسانی در مسیر خودتان ارتباط داشته باشید

شکل گیری اینطور روابط در اصل برای یافتن یک جفت روحی بهر پایهه ظهواهر 

هر هر چیزی موقتی جذاب ظازیرا ، موقتی خواهد داشتی قاعدتا نتیجهت که اس

 . خواهد شدو بعد از مدتی تکراری  است

و  میشهوید جهذب وبه آنبسیار زیبا را میبینید ی درست شبیه زمانی که یک خانه

شهباهتی بهه کهه ههیچ  میبینیدخانه ایی متروکه و بهم ریخته  بعد از ورود به آن

 ؟ چقدر در این خانه دوام خواهید آورد، ظاهرش ندارد

با خود تصمیم بگیرید که آنرا زیبها سهازید و ، شاید به خاطر نمای زیبایی که دارد

در آن زندگی کنید ولی هر طرف را که تمیهز و مرتهب میکنیهد بهه پوسهیدگی و 
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ی صرف کنیهد تها ربیشتی زمان و هزینهبیشتر پی خواهید برد و باید های خرابی

که شما خود را متحمهل زحمهاتی  وحال فکر کنید مثل ظاهرش زیبا سازیدآن را 

 . نهکردید که اصال معلوم نیست آن خانه برای شما باشد یا 

هنگامی که تنها به خاطر ظواهر قدم درراه چنین روابطی میگذارید و بعد از مدتی 

بهرای  را بیههوده و انرژیتهانهم زمان و ههم ، انتخاب اشتباه خود میشویدمتوجه 

 . هدفی نامعلوم مصرف کرده ایید

وآنهرا از دسهت یهابی بهه راه تمرکز ذهن را دچار تزلهزل کهرده ، روابط نا مشروع

 . داردرسیدن به موفقیت باز میهای حل

کسب قدرت تفکر و ذهن اوست که برای ، اولین و قدرتمندترین دارایی هر انسان

را شناسایی کهرده و مناسب  متفاوتبه آن نیاز دارد تا بتواند راهکارهای موفقیت 

 . مسیر آرزوهایش گام برداردبه آنها در ن وبا عمل کرد

کنند کهه مربهوط بهه بطور مداوم سواالتی را برای ذهن مطرح می، اینگونه روابط

 . نقطه موفقیت نیست

 ؟ تواند بطور همزمان انجام دهدانسان چند عمل را میبه نظر شما 

به دنبال یافتن راه حل ها به موفقیت بر اساس داشته برای رسیدن ذهن زمانی که

شود و به خهاطر همزمان سواالتی درباره شخص مقابل در ذهن مطرح می، است

ذهن بطور خودکار به سمت سواالت پیرامون ههدایت ، دورتر بودن نقطه موفقیت

 . موفقیت دور میافتداز ناخودآگاهشده و انسان به طور کامال 
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، اصوال بعد از اتمام اینگونه روابهط؟ فکر کرده ایدها ایج این رابطهتا به حال به نت

این کامال منفی است و  تفکری شوند کهافراد دچار افسردگی و خود کم بینی می

 . دنبال خواهد داشترا به  ناتوانیحس ، موقعیت روانی

در و نبهودن آرامهش  عدم توانهایی اجرا شدن کد، علت نرسیدن به تمام هدف ها

و با استرسهی  اندازدباورو اعتماد انسان را از توانایی هایش دور مین است که ذه

شاید بگویید این روابهط . کندمناسب را پیدا نمیهای شود راه حلکه متحمل می

اند گویم آنها توسعه یافتهدر تمام کشورهای توسعه یافته رواج دارد و در پاسخ می

یرحرکتشان واقف هستند ولی در جوامعی که افراد در آن اجتماعات کامال بر مسو 

و جز کشورهای در حال توسعه است و افراد زیهادی از  افراد سردرگم زیادی دارد

این روابهط تنهها عواقهب ، قدرت درونی و استعدادهایشان بی اطالع هستند مسیر

مختلهف را بهمهراه های روانی ناشهی از فشهارهای بی اعتمادی و بیماری، منفی

 . خواهد داشت

آسمان پهرواز ی به باالترین نقطهاینطور فکر کنید که شما آرزو دارید با یک بالن 

سهفر بها خهود ایهن  توانید درمی و اشخاصی که دوست دارید را کنید و تمام اشیا

تا چهه ، سوار میشوید، با تمام چیزهایی که دوست داریدهنگامی که ، همراه کنید

 ؟ اال خواهید رفتب اندازه

تها  کاسهتهها از سهنگینیمورد نظرتان باید تک به تهک ی برای رسیدن به نقطه

 . برویدبتوانید باال و باالتر 
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تفکرات اضافه را کمتهر کنیهد بهه ، قدرهر  که استر دقیقا همینطوذهن شما هم 

ذهنتهان راهکارههای زیبها و سهاده تهری بهرای ، خاطر تمرکز بیشتر روی ههدف

 . ارائه خواهد داد مسیر موفقیتبه  دستیابی

ورودی ، ن برای رسهیدن بهه موفقیهت و آرزوههایش نیهاز داردذهتمام چیزی که 

صحیح اطالعات است تها بتوانهد کهاربردی وپردازش آرامش و  اطالعاتصحیح 

و ایهن  ارائه دههدرا برای رشد و رساندن خود به تمام رویاهایش ها راه حلترین 

نابسامانی ذهن را شهناخته و های شود که تمام علتم میامکان در صورتی فراه

 . به سمت مثبت تغییر دهیمآنها را 

تمهام باعهث اسهت کهه تفکرقدرت ، تنها وجه تمایز بین انسان و دیگر موجودات

قهدرت ، مشهترک هسهتندها مهابقی قهدرتر دو  جامعه بشری شدههای پیشرفت

 رکات انسهان و حیوانهات اسهت ومشهت، چشایی و المسه، بویایی، شنوایی، بینایی

، از آنهاسهتبه علت توانایی در استفاده از تفکر برای هر کهدام وجه تمایز انسان 

انسان قادراست با ترکیب قدرت تفکر با هر کدام از حهوا  یهک 

تفکر و چشهایی برابهر ، تفکر و شنوایی برابر است با موسیقی ،اعجاز خلق کند

 ... صنعت عطر سازی وبر است با برا و بویایی تفکر، است با آشپزی

غریهزی کهامال ولی موجودات دیگر از این نعمت بی بهره هستند مگر اینکه بطور

عملی را انجام دهند و هنگامی که قدرت تفکر را با نیروی غریزی جنسهی جمهع 

 . خواهید کردکنید به یک انسان قدرتمند و هدفمند دست پیدا 
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یهک ، تواند از ههیچکه می قدرت جنسی یک قدرت عظیم و خالق است

گویی انسانی دیگهر در وجودتهان شهکل ، انسان خلق کند و با کنترل آن

 . ذهنی قدرتمندترانسانی با وجودیت خودتان و ، میگیرد

های روابطی ست که باعث در هم پیچیدگی، نامشروع و نادرست روابطاز ر وظمن

مثبتهی ی ا نکتههیهکه هیچ فایده میگردد  و افسردگی عصبیهای ذهنی و تنش

 . جنسی را برطرف کنندهای نیازو شاید تنها بطور موقتی نیاز هم دلی و  ندارند

بها ، و با ذهنی آزاد و مثبهت بهه موفقیهت برسهید بیابیدرا  مسیر موفقیتشما باید 

خود وارد میکنید تنها از مسیر دور خواهید  با اینگونه روابط بهروحی که های تنش

 . شد

حتی بطور  پاک کردن آنها باور کنید با و بزنیدکنار کرات منفی را و تفها ویروس

 . خواهید کردافتخار ، یده ادر آینده ایی نزدیک به مسیری که طی کرد موقتی

راهکارهای رسیدن تا  کردهقدم غرق آرامش  هجدهزندگیتان را با استفاده از این 

کهامال متفهاوت ی عشق و ههوس دو مقولهه. بگذارندبه موفقیت در ذهنتان قدم 

بهه روابهط از دور شوند و اگر با هم اشتباه گرفته میهستند که در دنیای امروزی 

خواهیهد ها خودتان متوجه تفاوت، نگاه کنید و بدون سوگیری آنها را بررسی کنید

زندگی و هوس یعنی رفع لذت که هیچ ارتباطی با هم ندارنهد و عشق یعنی . شد

لذت موقتی ذهن روشن ی تنها نقطهرفته شوند در واقع اگر این دو با هم اشتباه گ

 . شده و در بلند مدت عوارض روحی را بدنبال خواهد داشت

و  آنههای و نتیجهه صدمات روحی ناشهی از آنههاروابط نادرست و در این صفحه 

 : بنویسید را مدت زمان آنها
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د چقدر از زمانتان بیههوده از دسهت داده اییهد و ببینی، حال شروع به بررسی کنید

م زمان و هم انرژی زیادی را و ه پذیر شده اییدببینید چقدر از نظر روحی آسیب 

بهه ذهنتهان اطالعهات منفهی های از دست داده ایید و هم به خاطر جذب انرژی

 . اییدنادرست را آموزش داده های منفی و خروجی

ا قدرتمند کردن ذهنتان و ب، دیر نیستردن وع کشرپاک سازی و برایزمانی  هیچ

خواههد ذهن سرعت شگفت آوری خواهد گرفت زیرا می، باز کردن این قالب ها

بها انگیهزه ایهی بهاال حداکثر برداشت را داشته باشد و ، از حداقل زمان و امکانات

 . زمانی و روحی حرکت خواهد کردهای برای جبران خسارت

 ". است دام، قانون و هو ، عشق"

 ()ویکتور هوگو
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 . اعمالی که به هدف مربوط نیستنگاه نکردن به ؛ هشتمقدم 

های ورود اطالعات ویروس گونه به ذهن از طریهق قهدرت گفتیم که یکی از راه

نگاه کردن به چیزهایی کهه بهه زنهدگی و  با هنگامی که ذهنتان را. استبینایی 

بلکه ، کردهرا کند  خود عملکرد ذهننه تنها ، اهداف شما مربوط نیستند پر میکنید

 . دهیداز دست میو تمرکزتان را  دور میشویداصلی های از رسیدن به پاسخ

و تفکهرات منفهی کهه در ذهنتهان ها خواهید ویروسمرحله میشش شما در این 

ک کنید و با نگاه کردن به اعمهال و چیزههایی کهه در حیطهه پارا اند رخنه کرده

 . گسترده تر خواهید کردتفکرات منفی را هدفتان نیستند این 

 . روی سیستم کامپیوتر خود یک ویروس را پاک نمیکنیددرست مانند زمانی که 

یهافتن  ازتنها عواملی هسهتند کهه قهدرت ذههن را ، تفکرات منفی و بهم ریخته

چهه ، کننهداینکه دیگران چهه می. داردسواالت مهم و پاسخ گویی به آنها باز می

 ؟ چه ارتباطی به شما و هدفتان دارد، آن شی چگونه است یا میگویند

ذهن باید فشار مضاعفی را تحمل کند زیرا یهک ، با نگاه کردن به اینگونه اعمال

بینیهد آنهرا هدف اصلی را شناسایی کرده و حال باید با تمام چیزهایی که شما می

نهدگانگی دچهار آشهفتگی و چ، انطباق دهد و در آخر به جای یافتن پاسخ صحیح

 بهه الی تمهام افکهاردرهم ریختهه و درالراه حل رسیدن بهه موفقیهت ، شودمی

ذهن پنهان شده که باید با شناختن آنها و پهاک کردنشهان بهه جهواب نامتناسب 

 . دست پیدا کنید خود معمای ذهن
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شبیه به این است کهه روی سیسهتم کهامپیوتر ، علت بی لیونگاه کردن متمادی 

 کهاریعنی سیستم بطورهمزمان چنهد کنید میبرنامه را اجرا  چندینهمزمان ، خود

 ؟ چه اتفاقی رخ خواهد داد، انجام دهد باید متفاوت را

زیهرا بایهد  دهد و یا عملکردی ضعیفتر و کندتر خواهد داشهتیا سیستم خطا می

 . پردازش کند با هم متفاوت راهای برنامه

با کنترل کردن و پاک کردن ید را کنترل میکنید باذهن های همانطور که ورودی

 . قدیمی هم عملکرد ذهنتان را افزایش دهیدهای ویروس

بهی اهمیهت به مسائلی که به هدف مربوط نیست شهاید در نظرشهما نگاه کردن 

های باشد ولی ذهن کامال آرام و پیوسهته درگیهر شهده و در بهی نهایهت برنامهه

 . خود را از دست میدهد گیرد و آرام آرام کارکردهایقرار میویروس گونه 

ذهنتان عملکردی چندگانه میابد و به خاطر ، نگریداطراف میهنگامی که به تنوع 

آنها با زندگی و هدف شما دچهار ی دست نیافتن به آنها و ناتوانی در تطبیق همه

 . عصبی و روانی و افسردگی میگرددهای استرس شده و منجر به تنش

برای دسهتیابی ها انرژی متمرکز کردندارد که با  ذهن انسان قدرتی باور نکردنی

 . تواند عملکردی شگفت آور داشته باشدبه موفقیت می

ههای خروجی، منفهیههای و انرژیها انسان منبع انرژی است و ایهن بهی راههه

 . پراکنده ایی را خواهند داشت

دن تمام قدرت ذهنتان برای رسهی، تمرکز داشته باشید دف خوده تنها رویوقتی 

 . در یک جهت قرار خواهد گرفتبه هدف 
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خود نگاه کنید و تمام مهوارد بهی مربهوط را  عالقمندیتنها به مسائل مربوط به 

بصورت را پاک کنید زیرا با پاک کردن اند ذهنتان رخنه کردهبه همانطور که آرام 

دچار بهم ریختگی و کالفگهی خواههد باز هم ، به خاطر ترک عادت ها، ناگهانی

 . شد

شوند را شناسایی خیره شده و کپی میذکه در سیستمتان هایی تمام ویروس باید

و پاسخگویی بهه  تا ذهن به عملکرد سریع حذف کنیدکنید و تک به تک آنها را 

 . در مسیر هدف دست یابدسواالت 

کهه در ذهنتان جای بگیهرد شود تصاویر متعدد و گوناگون باعث می عملکرداین 

تهان هدفتان است زیرا شما را از شهناخت خهود واقعیکوس نتیجه اش درست مع

 . کندمسائل نامربوط معطوف میدور کرده و به 

و بها پهاک کهردن در مسیر موفقیت باید قدرت کنترل و تمرکز را افزایش دهیهد 

 . یابیدتوانید به آن دست افکار و تصاویر متعدد به راحتی می

برای خهوردن غهذا بهه سهمت میهز هستید و گرسنه درست شبیه زمانی است که 

بهه علهت گرسهنگی دلتهان ، روید و با تنوع بسیار باالیی مواجه خواهیهد شهدمی

آنها میهل کنیهد ی غذایی استفاده کنید ولی اگرازهمههای خواهد از تمام تنوعمی

که پر شدن بیش از حد معده با غذاهای گوناگون ؟ در انتها چه اتفاقی خواهد افتاد

 . داردنسود دیگری برای شما  هیچدرد و کالفگی به خاطر درد  حس معدهبه جز 

هم به مقدار ، یک یا نهایتا دو غذا را انتخاب کنید و از تنوع زیاد چشم بپوشیداگر 

 . نخواهد بودارری از حال بد  احساس سیریبعد از  الزم میل میکنید و هم
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و  داردفقیت ولع برای رسیدن به مو ذهن شما هم درست همین عملکرد را دارد و

بینهد مهی و هنگامی که تصاویر و یا اشخاص و یا اعمال متفهاوت را گرسنه است

در  خواهد از تمهام آنهها اسهتفاده کنهد کههرای رسیدن به موفقیت و آرامش میب

هنگهامی و  تنش عصبی و کالفگی اسهت، بهم ریختگی ذهن نتیجه اش نهایت

ههن بهه شهناخت خهودش مشهغول ذ، نداشته باشد و متنوع نامربوطهای ورودی

مسهیر یهافتن  مستقیم و بدون دردسر و کالفگی بهه سهمت این یعنیخواهد شد 

 . کردنحرکت  موفقیت

بسهیار ، ههدف شماسهتی که در حیطه چیزهایینگاه کردن به اعمال و رفتار و 

توانید از تجربیات دیگران استفاده کرده و به زیبا و ایده بخش خواهد بود زیرا می

بهه زیباتری ببینید ولی با آلوده کهردن ذههن ی خالقیتتان بیافزایید و رمرهقدرت 

 . تنها ذهنتان را در ناآرامی و تشویش قرار میدهید، مسائل نامربوط

شما برای هدفی خلق شده ایید که باید راه رسیدن به آن هدف که همان مسهیر 

 . موفقیت شماست را در آرامش و تمرکز بیابید

مثال اخبار یا اسهتفاده نگاه میکنید  روزانه ده مورد از مسائلی که در این صفحه به

مانتان را بهه ز زنگاه میکنید و چقدرابا علت اینکه چرا و ... زیاد از دنیای مجازی و

 : اشاره کنید، آنها اختصاص میدهید
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 از سهر کنجکهاویرای سهرگرمی یها این اعمال اکثهرا به، حال نوبت بررسی ست

 . دهندهستند و زمان زیادی را در طول روز به خود اختصاص می

ذهن به دنبال سرگرم شدن است و اگهر ایهن برای این است که ها تمام کالفگی

هم زودتر ، خود کنیدهای عالقمندیو یافتن  را صرف مطالعه نیاز سرگرمی ذهن

واههد یافهت و قهدرت اطالعهات ورودی شهما افهزایش خ به نتیجه میرسید و هم

 . و راهکارهای قدرتمندتری به شما ارائه خواهد دادذهنتان بیشتر خواهد شد 

که کامال از ، در اندیشه جهان خارج از خود فرورفته انداکثر افراد چنان "

 ". گذرد غافل هستندآنچه درونشان می

 )نیکوال تسال(
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 کامل روی کالم و اعمال کنترل؛ نهمقدم 

بهه ذههن  حواس پنج گانهههر آنچه که از طریق ، را میشناسیدورودی اطالعات 

 . کندوسیعی از کالم و اعمال را تولید میی گستره، شما وارد میشود

در ذهن کپی شده بطوریکه های متمادی تفکرات و اعمال منفی زیادی طی سال

 جهز دوربهه هها عادت که ایهن دهندبعد از مدتی بصورت عادت خود را نشان می

 . دیگری ندارندی ن شما از اهدافتان هیچ رمرهکرد

در  آنهها، توانیهداین یک ویهروس کهامال مخفهی و آرام اسهت کهه بوضهوح نمی

شود که ت بخرج دهید زیرا منجر به اعمالی میافرظبیابید و باید کمی سیستمتان 

ههدایت هها ذهن را آهسته آهسهته بهه سهمت منفیدر ناخوداگاه تاریر گذاشته و 

  .کندمی

مثل به علت جایگاه و نقشی که در حال حاضر دارید ها یک سری از این ویروس

در سیسهتم ذهنهی شهما محل کارتهان نقشتان در خانواده و یا جمع دوستان و یا 

، انهدشهکل گرفتهه و رشهد یافتهه ، غلهطههای بطور ناخودآگاه و به علت ورودی

و بدگویی ه دیگران و یا یا تهمت زدن بسو استفاده از قدرتی که دارید  مثالبطور

اعمال از این قبیل که خود انسهان بهاوردارد تهاریری ، یا رنجاندن دیگران با کالم

ولی تمام آنها انرژی منفی هستند که از ذهن  نخواهد داشتذهنش روی عملکرد 

خارج شده و اول از همه از طریق شنوایی و بینایی بهه خهود انسهان بهاز خواههد 

باز ههم شوید ها عات را کنترل کنید و مانع ورود منفیهرقدر ورودی اطال. گشت

هنتهان را آلهوده کهرده و ذشهود وقتی عمل یا کالمی منفی از خود شما خارج می

 . باعث گسترش انرژی منفی خواهد شد
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کننهد اعمهال و رفتهار کامال موفق به تنها چیزی که فکهر میهای انسان

 . نگاه دارندمسیراصلی متمرکز خودشان است تا آنها را در 

را بدون ها کالمتان را بررسی کرده و منفیدر این مرحله باید با دقت تمام رفتار و 

قبهل از ساده ترین راه برای شناسایی آنها ایهن اسهت کهه ، جانبداری درک کنید

فکر کنید که اگر دیگران آنرا در حهق شهما انجهام  انجام هر رفتار و کالم به این

اگر ناراحت میشوید پس یک ویروس است و اگر ؟ شتچه حسی خواهید دا، دهند

 . حتما انجامش دهید، خوشحال میشوید

دیگران ندارند ولهی اگهر  و شما سرنوشتنظر شما تاریری روی اعمال دراز خیلی 

وقتی که با کالمتهان . نتایج منفی آنها را خواهید یافت، کمی با دقت بررسی کنید

، ر حسی که از برتری در شما شکل گرفتههبه خاط، ابتدادر رنجانیدمی شخصی را

شخص مقابل دچار افسهردگی و لی برایتان نمایان خواهد کرد و گذر رالذتی زود 

در شخص مقابل  حس منفی ایجاد شدهدر واقع شما مسئول ، شداسترس خواهد 

القا کرده ایید زندگی او و اطرافیان او را با  اوو معلوم نیست با حسی که به  هستید

، افتهدخودتان چه اتفاقی می حال ببینید برایو  التی مواجه خواهید کردچه مشک

هنتان بطور کامال موقتی به نقطه لذت مغز دسترسی پیدا کرده و با حسی کامال ذ

 شدرق خواهد غاحساس لذت خواهد کرد و چنان در آن خوشی ، منفی و دروغین

ذههن بطهور را شهود زیهموقتی ههدایت میهای لذتکه از مسیر اصلی به سمت 

آورد و تماما روی میخودکار به سمت مسیرهای کوتاه برای دست یافتن به لذات 

را طراحی کند و شما با یک عمل  نتیجه پردر تالش است که مسیرهای آسان و 

هن دیگهر تالشهی بهرای ذو  روشن میکنیدلذت را برای ذهنتان  مرکزآن ، منفی

 . دکرراهکارهای منطقی و درست نخواهد ارائه 
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مقهدار انهرژی ، خواهید توانسهتعمل را اینگونه و با جزئیات بررسی کنید ر هراگ

شاید بگویید یافتن مسیر . ببینیدرا بوضوح  و دیگران وارد میکنید منفی که به خود

و در پاسخ خواهم گفت از ههر راههی رروتمنهد موفقیت را خیلی سخت گرفته ام 

به استعدادتان رشد و رروتی تها بهی  مربوطخواهید شد ولی قرار گرفتن در مسیر 

نهایت و غیر قابل باور را به شما هدیه خواههد و اینکهه شهما از طریهق خریهد و 

آید ولهی فروش کاالهای منتخب بازار به درآمد برسید از توان هر شخصی بر می

خالقیت هایتان منحصر بفهرد و ، زمانی که در مسیر مختص خودتان قرار بگیرید

کنترل و  قدرت تفکرون خواهد بود و این مراحل سخت نیستند و محدود به خودتا

ها که این قهدرت دهندتمرکز که خصوصا برای انسان آفریده شده را افزایش می

زیباترین ، همان قدرت اشرف مخلوقات بودن است که با هدایت در مسیر درست

 . دستاوردها را بهمراه خواهد داشت

باید تمام اعمال منفی و مربوط به دیگهران را برای یافتن قدرت درونی خود شما 

، بتواند به طور مداوم به خود شهما و اسهتعدادهایی کهه داریهدحذف کنید تا ذهن 

 . مشغول شود

نقشی که در جامعه داریهد بهه کسی را برنجانید و یا بنا بر  وکالمی بگویید اینکه 

اینکه مدیر شرکتی خود اجازه دهید اشخاص مختلف را مورد اتهام قرار دهید و یا 

هستید و به خاطر منفعت خودتان حقوق کارکنان را کم و زیاد کرده و یا پرداخت 

دسهت  یها آنها را به تعویق بیاندازید و هزاران مثال دیگر که همگی از سر عادت

منفی هستند کهه های اعمال و کالم، امکانات بیشتر برای خودتان استیافتن به 

از شهما ایهن کند خود شما خواهید بهود و بعهد می اولین شخص که آنها را درک



 یر موفقیت(شناخت مس)عشق تا قدم هجده 98

 

مسئول تمام مشکالتی خواهید بود کهه در  و انرژی منفی به دیگران خواهد رسید

 . آن حیطه برایشان اتفاق خواهد افتاد

دقیق روی تاریراتی که روی خود ، باید قبل از انجام هر عمل و یا بیان هر عبارت

کنترل همه جانبه روی اعمال و گفتار خود وانید تا بت و دیگران میگذارید فکر کنید

 . داشته باشید

دیگهر ، در آن استعداد و خالقیت دارد گیرد کهقرار میدر مسیری  زمانی که ذهن

توانهد در کوتهاهترین می وموقتی و دروغین نخواههد داشهت های لذتنیازی به 

 و کندابدی دست پیدا هایی زمان به لذت

ط به موفقیتتان را بیابید و سعی کنید ذهنتهان را در آن کافیست مسیر اصلی مربو

گیرد کهه اجهازه مسیر هدایت کنید و بعد از مدتی بطور ناخودآگاه مغز شما یاد می

 . و پردازش آنها را صادر نکندها ورود منفی

به کنکاش درباره هر انسانی در وجودش یک قدرت خارق العاده دارد که تنها باید 

 . محتاج ذهنی آرام و مثبت است، ن موضوع تنهاآن بپردازد و ای

ساده و مسهتقیمترین راه اسهت اشتن در راه رسیدن به اهدافتان ذباور کنید قدم گ

دانیهد که تنها ابتدای مسیر کمی سخت خواهد بود و آن هم زمانی است که نمی

 به کدامیک از مسیرهایی که تا به حال دیده ایهد تعلهق داریهد و بعهد از شهناخت

کنهد تها راه و اطالعات استفاده میها ذهن شما از تمام ورودی، قعیت وجودتانوا

بیشماری را به شما ارائه دهد که لحظه به لحظه به موفقیت نزدیک تهر های حل

خواهد سریعتر ذهنتان سرعت باالیی گرفته زیرا می، بعد از یافتن راه اصلی. شوید
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بسیار قدرتمند ، ساطع میشودپاکتان  که از ذهنهایی راه حلبه آن مرحله برسد و 

 . و با کارایی باال خواهند بود

را  ذهن خود، به سمت هدف اصلی با کنترل روی اعمال و رفتارتان و هدایت آن

زیرا ذهنتهان آنهها را بطهور داشت در امان نگاه خواهید ها دوباره ویروساز ورود 

 . دآنها خواهد شو خروج کامل شناسایی کرده و مانع ورود 

مملو از ویروس را با دستان خودتان دوباره به سیسهتم یک فلش مموری  آیا شما

 ؟ با علم بر اینکه میدانید این فلش ویروسی است، کامپیوتری متصل کنید

 ؟ کدام عقل سلیمی این کار را انجام میدهد

بهه ذههن شهما ، بتوانید کنترل کاملی روی اعمال خود داشته باشهیدهنگامی که 

فاده نکردن از این اعمال ویروس گونه و به خاطر عدم کهارآیی آنهها را خاطر است

اتفاقات منفی بیرون خواهید ی از چرخهبتدریج حذف خواهد کرد و مطمئن باشید 

 . افتاد

بهه تهدریج  هم همانطور اعمال منفی، همانطور که نوشتن را به تدریج یاد گرفتید

و منفی بهودن  به خاطر ویروسیها شوند و این دسته از عادتتبدیل به عادت می

 . نخواهند توانست راه حل مناسبی برای رسیدن به موفقیت باشند

آنرا در خودتهان جسهتجو ، شما اشتباه است نظرعملی که در دیگران میبینید و به 

 ؟ با بررسی دقیق ببینید که آیا امکان دارد آن اشتباه از شما هم سر بزندکنید و 

 . در نتیجه ویروسی ست که باید آنرا کنترل و یا پاک کنید اگر جوابتان مثبت است
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هیچ راههی بهه جهز دسهت یهابی بهه  بی انتها برای رسیدن به موفقیت

تفکهرات و  ونیسهت تهان  مستقیم در راه کشهف اسهتعداد ذاتهیمسیر

 . کنندفقط راه را پیچیده تر می، احساسات منفی

شش ویروس منفی موجود در ذهن سه راه ورودی اطالعات را شناختید و تا اینجا 

هنتان را افزایش داده و در نه قدم ذو با حذف آنها سرعت عمل را شناسایی کرده 

بتواند پاسخگوی تمام آرزوهایتان تا  خواهید دادرا افزایش  ذهنتانظرفیت ، بعدی

 . آنها را در خود جای دهدبتواند باشد و 

ال مثبهت تاکیهد شهده یکبهار در تا به حال دوبار روی اعمه، اگر دقت کرده باشید

 . ذهن و بار دیگر در مرحله افزایش قدرت ذهنهای خروجیی مرحله

علت این موضوع بازگشت چند برابر اعمال منفی به خود شخص است زیرا مانند 

 . وبسیار منفی تر به فرد باز خواهد گشتدست به دست چرخیده ، آن توپ

ههیچ ، غهذای ناسهالم بخوریهد مثال، اگر کاری منفی در حق خودتان انجام دهید

انعکاسی به دیگران نخواهید داشت و تماما ضرر آن متوجه خودتان خواههد بهود 

گردشی تا بهی نهایهت خواههد ، بیشتر اعمال به خاطر اجتماعی بودن انسانولی 

پس کنترل همه جانبه روی اعمال و رفتهار ، و بازگشتی به مراتب منفی تر داشت

رب المثهل را ضهشاید ایهن . استر مسیر رسیدن به موفقیت ترین نکات داز مهم

های خهود گویهای تمهان اتفاقهات در ماسهتاز ماست کهه بهر "شنیده باشید که 

 . پیرامون ماست
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به  منفی که یا کالمی که در حق دیگران انجام داده ایید ودر این صفحه ده عمل

ههن خودتهان و ذوی نوشته و سعی کنیهد تهاریرات آنهها را ر دیگران گفته ایید را

 : انجام آنها را بنویسید و علت زندگی دیگران را بررسی کنید
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، دهید کامال نقاط ضهعف خهود را خواهیهد شهناختبا بررسی نهایی که انجام می

تواند که این لذت می، لذت استبیشتر این رفتارهای منفی برای رسیدن به حس 

ی ولی در نهایت ههیچ نتیجهه یا دسترسی به امکانات بیشتر باشدبرتری جویی و 

گهردد بطهور ازمدتی که ذهن بهه حالهت عهادی بهاز میمثبتی نداشته و تنها بعد 

درست ماننهد یهک انسهان کهه مهواد ، شودمینامحسوس دچار استرس و نگرانی 
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 لذت مهوقتی دسهت پیهدای کند به نقطهزمانی که مصرف می، مخدر اعتیاد دارد

به خهاطر از بهین رفهتن آن حهس و ، رودکرده و زمانی که اررات مواد از بین می

 . شودموقتی بودن آن دچار کالفگی و استرس می

شما را که بطوردائمی  استموفقیت و رسیدن به هدف لذتی ابدی و تا بی نهایت 

 . دارندشاد و پرقدرت نگاه می

ودتان است پس اعمالی مثبت مختص خ، مسیری که قرار است در آن قرار بگیرید

که تنها مختص به خودتان باشند و با طراحی این اعمهال مثبهت را طراحی کنید 

 . دیگر نیازی به ورودی اطالعات منفی و میمان وار نخواهید داشت

موقتی گیر خواهند های هستند که ذهنتان را تنها در لذتهایی قالب منفی اعمال

 . دنیایی زیبا تر را برای خود بسازیدوانید انداخت و با رها شدن از آن میت

. شهودبا عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز کرده و فرد می"

" 

 )میالن کوندرا(

 افزایش ظرفیت ذهن

ها ندارید و تنها باید از این قدمها ویروسدر این مراحل دیگر نیازی به پاکسازی 

جواب تمام سواالت مربهوط رتقا داده وهنتان را اذظرفیت داخلی تا  کردهاستفاده 

 . را بیابید مسیر موفقیت و هدفبه 

بهاز داشتن ذهنی با انهرژی کهامال مثبهت و پاسخگویی به تمام سواالت مستلزم 

 . است
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رفیت ذهنتان را افزایش خواهیهد داد و اگهر بهه ظمرحله به مرحله ، قدمنه  با این

ذهن پهاک و مثبهت را ی ن معجزهعمل کنید در پایا بطور کاملها تمام این قدم

 . خواهید دید

نا مربوط را پاک میکنیهد تها های برنامه، همانطور که برای افزایش حجم سیستم

هنتهان را ذ ظرفیت داخلهیهم ها این قدم، برای ورود اطالعات جدید جا باز کنید

 .  ندکآماده میافزایش داده و آنرا برای ورود اطالعات مربوط به هدف و موفقیتتان 

است کهه هایی رفیت ذهن در این نه مرحله از طریق کنار زدن ظرفیتظافزایش 

پاک شدن آنها این ظرفیت تماما برای خودتان استفاده با دیگران پر شده است و 

و در  تمام آرزوهایتان را در آن جای دهید، توانید به جای دیگرانو می شدخواهد 

بیشهماری بهرای ههای یافت که راه حلپایان به ذهنی پاک و آرام دست خواهید 

 . دهدرا ارائه میرسیدن شما به آرزوهایتان 
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 عدم خودنمایی و قدرت نمایی؛ دهمقدم 

از اعمالی ست که تنهها بهرای خهود  پرهیز، رفیت ذهنظراه برای افزایش  اولین

شما را از توجه کردن ها که این ظاهر سازی دهیدنمایی و قدرت نمایی انجام می

خودنمایی دارد زیرا تمام حواس و قدرت شما تنها صرف رت درونتان باز میبه قد

 . ظاهری خواهد شد

خواه ناخواه دیگران بهه سهمت  هنگامی که به تک تک آرزوها و اهدافتان برسید

شما جلب خواهند شد ولی نه به خاطر ظاهرتان و تنها به خهاطر شهناخت قهدرت 

 . درونتان

کنیهد پهس در واقهع شهما ندگی میاگر تنها برای جذ  دیگران ز

هر انسانی برای دیهده شهدن . هویت مشخصی نداریدخودتان نیستید و 

با شهناخت اسهتعداد و قهدرتش  تانیازدارد تا درابتدا خودش را بطور کامل بشناسد 

 . هم به خود و هم به دیگران کمک کند

زمانی که گفتیم کارکرد ذهن پردازش و طراحی سوال و پاسخ دادن به آنهاست و 

او هم در همان حیطه ، از او سوال بپرسیدشما فقط درباره ظاهر و یا قدرت بدنتان 

بیکار خواهند ماند و بهه  قدرتشهای به دنبال جواب خواهد گشت و دیگر گستره

 . را فراموش خواهد کرد خود مرور زمان ذهن کارکرد اصلی

ریال نگهاه کنیهد و از درست مثل اینکه با سیستم کامپیوتر خود تنهها فهیلم و سه

داده ایهی مثبهت اسهتفاده نکنیهد و در کاربردی آن برای رسهیدن بهه های برنامه

کهارکرد خهود را از  روز شهدنبه به خاطر ها صورت بال استفاده ماندن آن برنامه
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هم ظرفیت سیستم و هم  بایددست خواهند داد ولی وقتی از آنها استفاده میکنید 

 . را ارتقا دهیدها برنامه

گیرنهد و بها مثبهت برای رسیدن به اهدافشهان کمهک میافراد موفق از ذهنشان 

ذهنشهان بهه ههر آنچهه کهه بخواهنهد اندیشیدن و افزایش ظرفیت و توانمنهدی 

 . میرسند

زنهدگی ها را رها کنید و مانند مرتاض ظاهرتاناین نیست که بطور کامل منظور 

تها ذهنتهان  ی را انجهام ندهیهدبدین معناست که فقط برای خودنمایی کار، کنید

عادت کند که بیشتر از ظاهر باید باطنی قدرتمند و زیبا بسازد که تنها نتیجه اش 

 . پی در پی شما خواهد بودهای موفقیت

چگهونگی ی و بطهور مهداوم دربهاره کنید و به باطن خهود بیاندیشهیدظاهررا رها 

 . استعدادتان فکر کنید ورسیدن به موفقیت 

شهنیده "گهوهری، قدر گهوهر. زرگر شناسد، قدر زر"ضرب المثل ی رهچیزی دربا

 ؟ ایید

 با پاک کردن ذهنتان و افزایش ظرفیت آن شما با افرادی مواجه خواهید شد کهه

و این افراد تا آخر عمر شما را  تنها برای قدرت درونیتان به شما جذب خواهند شد

خاطر لذت از قدرت درونیتان  بلکه بههمراهی خواهند کرد زیرا نه به خاطر ظاهر 

دریافت  مثبتیی دارند که در کنار شما هر روزنکتهکنند و باور شما را همراهی می

 . خواهند کرد

خریداری میکنید تا مدتها آنرا جلهوی چشهمانتان قهرار  زیبا هنگامی که یک شی

 مفیهدیاگهر کهارآیی و  زیبایش برایتان تکراری شدکه  میدهید ولی بعد از مدتی
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رها خواهید کرد و این حکایت انسان هایست کهه داشته باشد آنرا در گوشه ایی ن

و توانمنهد پراز اطالعات زیبها  کنارانسانیدر لی وقتی و ظاهرشان میرسندتنها به 

تواند اطالعات جدیدی را بهه شوید زیرا در هر لحظه میخسته نمی، قرار میگیرید

 . ارائه دهدشما 

به دنبال و بطور ناخودآگاه زیرا مرتبا  عاشق یادگیریست، رذهن انسان بطور خودکا

مسهائل مربهوط بهه و بهرای همهین بهه  میگهردد رشهدمسیری برای رسیدن به 

تواند چیزی از ظاهر هیچ انسانی نمی، گیردکند و یاد میتوجه می عالقمندی اش

 . یاد گرفت و بعد از مدتی کامال عادی و حتی خسته کننده خواهد شد

ه به خودمان وارد ظجسمانی است که هر لحهای آسیب، رفتاردیگر این  از معایب

زمانی که برای خودنمایی و قدرت نمایی دست به اعمهال غیهر معمهول ، میکنیم

اعمال جراحی متفاوت و یا بلند کرن اجسام ، لوازم آرایشی پر خطرنظیر استفاده از 

ی واکهنش دیگهران بهه رفیت مغز از چگونگظنه تنها با پر کردن  میزنیمسنگین 

و ههم  بیمار میکنیمخود را  جسمانی هم به مرور زمانازنظرخود آسیب زده بلکه 

آسهیب روحهی خهواهیم ، ظاهربرای دیگرانر روحی به خاطر تکراری شدن ظاز ن

 . دید

 ؟ با قدرت تفکربه صرفه تر نیست دیگران تنهاآیا دست یابی به توجه 

ذهنتهان مجبهور ، سهت خودنمایی ظهاهری یاعمالی که برااز  ذهنبا آزاد کردن 

دیگرش استفاده کنهد های ظرفیتخواهد شد برای رسیدن به رشد از کارکردها و 

ی کههه در ایههن زمههان بصههورت خودکههار بههه سههمت یههادگیری بیشههتر در حیطههه

 . شدکشیده خواهد  عالقمندیش
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ه این حال اینطور فکر کنید ک، شودروزانه حدود پنج هزار فکردرذهن پردازش می

راه حل مناسبی تعداد تفکر برای دستیابی به موفقیت باشد و حتما تعدادی از آنها 

 . برای رسیدن به هدفتان هستند

برای  آنها تفکر بین چنداحتمال درست بودن ، راه حل تفکر و از این حجمدر یعنی

 ؟ نیست امکان پذیر، موفقیتدستیابی به 

، ذهن خارق العاده است بهی علهت نیسهتقدرت ، با باور کامل بیان میکنماینکه 

ربان ض، تنفس؟ چند عمل بطور خودکار برای هدف ادامه بقا در روز انجام میدهید

عمل دیگهر کهه ها و ده دستگاه عصبی، دستگاه گوارشکرد کار، پلک زدن، قلب

، مثهل تکهان دادن دسهتدهد و هزاران عمل دیگر می خودکار انجاممغز آنها را 

 و درایهن میهان... شناسایی مسهیر و، راه رفتن، وف برای تکلمکنار هم چیدن حر

به این فکر کنید اگهر ، جوابی پیدا خواهد کرداتفاقات بدون پیش بینی  حتی برای

را برای  تواند تمام این اعمال را بطور همزمان هدایت کندکه می از چنین قدرتی

 . تواند رخ دهدمیاتفاق خارق العاده ایی  چهمتمرکز کنید ، رسیدن به موفقیت

بهه سهمت سهالم و کافی ست دستورات و اطالعاتی کهه بهه ذههن وارد میکنیهد 

 . خواهید بودبی نهایت  تا نظاره گر موفقیتیو درانتها  موفقیت متمرکز باشند

و اطالعات درست را  توانستن است به شرطی که راه را بدانید، خواستن

 . عمل کنید، به ذهن وارد کنید و به آنچه که درست است

تقریبها نیمهی از زمانی که از خودنمایی و قدرت نمایی کنهاره میگیریهد ذهنتهان 

شود و این وتا حدودی بیکار میدست داده  ازداده را کارهایی که روزانه انجام می
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 توانید از آن برای تمرکز روی هدفیک ظرفیت خالی برایتان ایجاد کرده که می

 . استفاده کنید

، چطور بخندم، چطور صحبت کنم، چه بپوشم، ه بگویمچی دربارهکراز پنج هزار ف

دیگر را حذف میکنید و فقط به ی چطور جلب توجه کنم و هزاران چطور و چگونه

 . م میاندیشیدوچطور و چگونه موفق ش

 . استاین راه مستقیم تر و منطقی تر 

افزایش ظرفیت و اصلی ترین قدم برای اولین  پرهیز از خود نمایی و قدرت نمایی

 . که حجم زیادی از ذهن شما را خالی خواهد کرد ذهن است

 . داریدخالی ذهن خود نیاز های در راه موفقیت شما به تمام ظرفیت

تا به حال به این فکر کرده ایید که چرا زندگی افهراد موفهق را بطهور ناخودآگهاه 

 ؟ دنبال میکنید

 ؟ و موفقیتشانظاهر آنها برای شما جذاب است یا طرز زندگی 

 ؟ چطور موفق شدند که شما آنها را دنبال میکنید

سهخت ههای موقعیتز و برای فرار ااند سختی را تجربه کردهی اکثر آنها گذشته

و بهه  اجتماعی خود را تغییهر دادهی هایشان تمرکز کرده و جایگاه عالقمندروی 

شما یکهی از ها چرا با پاک کردن این ویروساند. حرکت کردهسمت آرزوهایشان 

 ؟ آنها نباشید

و دهیهد انجهام می و قهدرت نمهایی خود نماییدر این صفحه ده عملی که برای 

 : نتیجه ایی که دریافت میکنید را بنویسید
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دهید کهه چه تعداد از آنها را تنها برای دیگران انجام می، حال موقع بررسی است

ایهن اعمهال و ؟ و به زیبایی ظاهر شما جذب شوندا تعریف کرده آنها از ظاهر شم

 ؟ جذب انسانها چه تاریری روی زندگی شما دارند

کهدام اعمهال را انجهام ، اگر دیگرانی وجود نداشتند ونمیتوانسهتند شهما را ببیننهد

 ؟ نمیدادید

در  کنید و خودتانبا این اعمال و رفتار در واقع شما تنها برای دیگران زندگی می

 . زندگی خودتان نقشی ندارید
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و از آن در جهت رسهیدن بهه آرزوهایتهان  زمانی که به قدرت درونیتان پی ببرید

به طهرف شهما جهذب خواهنهد شهد زیهرا ها بطور ناخودآگاه انسان، استفاده کنید

قدرتمندی شما را ببینند و از آن تجربهه کسهب کننهد و در خواهند از نزدیک می

هری بعد از مدتی برای آنها تکراری خواهید شد زیرا تمهام جذب توسط اعمال ظا

 . در ذهنشان بوجود نخواهد آمدشما را دیده و دیگر سوالی در مورد شما 

توانید خواهد شد که می شما خالی با کنار گذاشتن این رفتار حجم زیادی از ذهن

 . از آن برای رسیدن به موفقیت ابدی استفاده کنید

 ". از افتخار استها حمقتصور ا، خودنمایی"

 )برو  لی(
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 با کالم به موسیقی ندادنگوش ؛ یازدهمقدم 

. است با کالم گوش ندادن به موسیقی، ظرفیت ذهنهای افزایش یکی از راه، بله

شریکی بی همتاسهت ما های و شادیها مغهنر بسیار زیبا که در همان  موسیقی

ورود اطالعات به ذهن است و  های مهمشنوایی یکی از راه ودر عین حال قدرت

جزئی شود در واقع زمانی که ذهن با کالم ترانه سرا و خواننده و آهنگ ساز پر می

گیرند که در لحظات شما بهه و آنها برای شما تصمیم می از ذهن آنها خواهد شد

 . امیدوار باشید یا ناامید، شاد باشید یا غمگین، چه چیزی فکر کنید

 . ی کردن یعنی به ساز آنها رقصیدنبا آهنگ دیگران زندگ

تصمیم دارید که راه موفقیتتان را بیابید و به آرزوهایتان برسهید ها شما با این قدم

قرار گرفته و از تفکر و زمانی که به موسیقی گوش میدهید در موجی از خاطرات 

 . به آینده باز خواهید ماند

 . ما نیستشی موفقیت در آینده تجلی خواهد یافت و در گذشته

های رسیدن بهه آرزوهایتهان متمرکهز را روی آینده و راه هنتانذقدرت باید تمام 

اسهت و نهه به مسیر موفقیهت مربهوط کنید که وارد کنید و اطالعاتی را به ذهن 

 . اطالعاتی نامربوط و متعلق به اشخاص دیگر

ا ههم ذههن شهم، همانطور که شما به دوستان و خانواده خود پیام ارسال میکنیهد

کهه  کندمداوم برای شما پیامی درباره چگونگی رسیدن به هدف ارسال میر بطو

دسترسهی ها توانید به این پیامبا موسیقی پر شده باشد نمیشما  اگر ظرفیت ذهن

 . پیدا کنید
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کهه مراقبه یعنی دستیابی به قدرت ذههن در سهکوت ؟ میدانیددرباره مراقبه چقدر

 . ردن ارتعاشات ذهن و دستیابی به آرامش استهای قدرتمند تر کیکی از راه

. ارائهه دههدمنطقهی های تواند راه حلقبال گفته شد که ذهن تنها در آرامش می

ذهن نخواههد  ولی موجب آرامش ریتم ضربان قلب را منظم میکند، موسیقی آرام

شود دریچه ایی از زیرا با هر کلمه ایی که بیان می خصوصا موسیقی با کالم، شد

 . طرات را باز خواهد کردخا

، آدلهر انجهام شهده دکترولهفدر کلمبیا که توسهط  تحقیقاتی کهجالب است طی 

روحهی و سهردردهای های گوش دادن به موسیقی یکی از عوامل مهم خسهتگی

و آشفتگی که موجب اغتشاشات ، عصبی است و عالوه بر آن بیماری به نام مانی

روحی یعنی فهرد های ادضکه موجب تی متوروانی است و همچنین بیماری سیکل

از گوش دادن زیاد به موسهیقی ، دیگر غمگین استی در لحظه ایی شاد و لحظه

 . شوندایجاد می

توانسهت در انسانی بسیار تندخو بهود کهه نمی مشهورحتی بتهوون موسیقی دان 

پایینی داشهت و شهومان بهه مجامع عمومی شرکت کرده و ارتباط عمومی بسیار 

 . عصبی و فلج انگشتان و دیوانگی دچار شدبیماری 

کر میشوم که هر چیزی که از حد اعتدال خارج شود نه تنهها ذاین نکته را هم مت

 . هم جسمی و هم روحی به انسان آسیب خواهد زدسودمند نخواهد بود بلکه 

خواهید ظرفیت و اطالعات ذهنتان را برای دستیابی به موفقیت افهزایش شما می

بهه شهما وانید به معمای چگونه موفق شوم دست یابیهد و ایهن قهدمها دهید تا بت

هیچ انسانی . کنیدکمک خواهند کرد که معما را به بهترین نحو و در آرامش حل 
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موسیقی گوش کند و هم به آینده فکر کند زیرا ذهن به طهور به  قادر نیست هم

 . ا حال و یا گذشتهی، آیندهتواند حرکت کند یا کامال خودکار تنها در یک جهت می

خاطرات را ی دریچه مخدر برای ذهن عمل میکند کهی مانند یک ماده موسیقی

را به سمت گذشته و آرزوههای رویهایی و افسهانه ایهی ههدایت  ذهنباز کرده و 

کهه تنهها پیامدشهان  و ناامیهد کننهدهغمگهین های به خصوص موسیقی کندمی

یعنهی بطهور مهداوم شهما ، سهتاز دسهت رفتهه ای درگذشهته گیرانداختن ذههن

 . برایتان اتفاق افتاده را در خود کپی میکنیدهایی منفی

غم آلود بودن است زیرا نیازی به پیدا تفکرات منفی و ، راه برای ذهن ترینراحت

، دار خواههد شهدکردن راه حل ندارد و به راحتی در گوشه ایی نشسهته و غصهه 

بهه تفکهر و عمهل دارد و در صهورتی  موفقیت یعنی یافتن راهکار درست که نیاز

 . امیدوار و شاد باشدکند که ذهن در این مسیر حرکت می

نهامربوط و های برنامهه که ظرفیت سیستم کامپیوترتان را با پاک کردن همانطور

 . گونه رفتار کنیدهنتان هم باید همینذبا ، ارتقا دادن آن افزایش میدهید

ذهن شما مهدتی بایهد ، شه آنرا کنار بگذاریدور این نیست که برای همیظالبته من

و فقط  مربوط به خودش تسلط پیدا کندآزاد و رها باشد تا بتواند بر سیستم واقعی 

راهکارههایی کهه ی مدتی باید تنها به صدای درونی ذهنتان گوش دهید و درباره

تها بها افهزایش اطالعهات  تحقیق کنیددهد ارائه میها بعد از پاک شدن ویروس

 . دوست دارید به موفقیت برسید که ودی بتوانید در مسیریور
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و در واقهع بها آن که با آنها خاطره داریم گوش میکنهیم هایی اکثر ما به موسیقی

اتفاقاتی هستند کهه خاطرات ، موسیقی و ترانه شروع به پردازش خاطرات میکنیم

 . در گذشته رخ داده و برای موفقیت تنها باید به آینده فکر کنید

موفق شما تاریری ندارند و در واقع ی از خاطراتی که در آینده، پر کردن حجم مغز

 . میکنیدذهنتان را با احساسات و کالم خواننده و ترانه سرا و آهنگساز پر 

 ؟ مختلف پر شدههای چه مقدار از حجم ذهن شما با موسیقی و ترانه

مد نظر است ، آنناشی ازکه بر ارر مرور خاطرات و اررات  ظرفیتیدر این قسمت 

 . کندیافتن مسیر موفقیت را مختل میکه تا مدتی توان تمرکز روی 

 ؟ خاطرات تا چه حد در آینده شما تاریر دارند

در ، چیزی که در آینده شما تاثیر گهذار خواههد بهود آنهستم معتقد 

و حال خودتان بررسی کنیهد کهه  اینک هم باید کنارتان باشد، گذشته نه

و شما با خودتان  کنارشما قرار دارنداز خاطرات تلخ یا شیرین هم اکنون کدامیک 

هستند که انسان را در گذشته  ذهندر هایی بازمانده خاطراترا تنها هستید و اکث

برای پرواز به سمت آینده هستند و شما در مسیر موفقیهت  مانعیدارند و نگاه می

کهه آن ههم در دتان نیاز داریهد خوهای فقط به خودتان و استعدادتان و خالقیت

 . شودآرامش ذهنی برایتان فراهم می

و رویاهها گیهر خواهیهد کهرد و  ازخهاطراتدر امهواجی ها ترانهبا گوش کردن به 

 . کندبه گذشته فکر می فقطهنتان به جای پرداختن به سواالت درباره آینده ذ
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ر آرامهش و زمهانی کهه د توانید به صدای ذهنتهان گهوش کنیهد ودر سکوت می

نتان یک سر نخ ذهتواند درهر کلمه ایی که به گوشتان برسد می، سکوت هستید

 . رای رسیدن به موفقیت باشد

قدیمی و جدید را کنار بگذارید و بهه دنبهال را ها ترانه، یک پیشنهاد برایتان دارم

بهی های باشید که در آن صدای طبیعت جریان دارد مانند موسیقیهایی موسیقی

کنند البته آن هم فقهط که حسی تا بی نهایت آرامش را به شما هدیه می یکالم

برای مدتی کوتاه چون باید بتوانید در سهکوت صهدای ذههن و قلهب خودتهان را 

 . شگرفی به گوش شما خواهد رساندهای قدرت شنیداری راه حلبشنوید و این 

ن وارد شهده وبهه موسیقی بسیار قدرتمند است زیرا مستقیم از راه شنوایی به ذهه

 . عنوان مطلبی برای یادگیری در ذهن پردازش میشود

کهه اند وی عملکرد مغز بررسی کردهرمحققان فنالندی مطالعاتی را دراین باره بر

 : نتایج آنحاصل 

 م کردن ریتم قلبظ/هماهنگ کردن و من1
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 به مراکز لذت مغز غیر واقعی /دست یابی 2
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  /روابط ناسالم9

 و

 . است /ایجاد هیجانات کاذب8

آنها منظم کردن ریتم قلب است و مابقی ، طبق این تحقیق، قوتی نقطه که تنها

 . گذارندتاریرمیمضراتی هستند که روی ذهن 

را در مسیر اصلی قدرتمند کنید و بها  که ذهننیازدارید  تاناهدافبه  رسیدنبرای 

افهزایش بهه آرزوهایتهان  نیدرسهرا برای  گوش ندادن به موسیقی ظرفیت ذهن

توانید به تمام سواالت چطور و چگونه موفق شوم دسهت میدهید و در سکوت می

وند شو قاعدتا با حذف یک سری از خاطرات که با موسیقی یادآوری می پیدا کنید

مثبت و مربوط به های توانید ورودیباز هم ظرفیت ذهن افزایش پیدا کرده و می

 . موفقیت را در آن ربت کنید

زندگی کنیهد و یها در خواهید در شلوغی و هرج و مرج انتخاب با شماست که می

 . آرامش و سکوت به سمت آینده حرکت کنید

ایهن ی که نتیجهه ن خواهند آوردآرامش بسیار باالیی برایتان به ارمغاها این قدم

 . موفقیت استآرامش یافتن مسیر درست و ابدی 

زمهانی کهه تلوزیهون روشهن اسهت ویها ، امتحان کنید و خودتان به نتیجه برسید

کنید وبوضوح ببینید که شود شروع به مطالعه موسیقی مورد عالقه شما پخش می

زیرا ذهن باید هم از طریق تمرکزخود را روی مطالعه از دست خواهد داد ، ذهنتان

شنوایی و هم از طریق بینایی دو معقوله جهدا را پهردازش کنهد و قهدرت درک و 

 . بودتمرکزش بسیار پایین خواهد 
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رسیدن به موفقیت اسهت کهه بها تمرکز باال یکی از مهمترین اصول در 

 . پیدا خواهید کردآرامش به آن دست 

 : را بنویسید مفهوم آنهابا  مراههدر این صفحه ده موسیقی مورد عالقه خود 

1/ 

6/ 

8/ 

0/ 

0/ 

2/ 

7/ 

9/ 

8/ 

14/ 

هنتان وارد میکنید ذچه اطالعاتی را به  آنهاکه دقیقا با گوش دادن به  ببینیدحال 

 . و چه تعداد از آنها منفی و ناامید کننده هستند

ت درک میکنید که چه اطالعابهتر را بنویسید ترانه ایی که گوش میدهید اگرمتن

 . ناکارآمدی را به ذهنتان وارد میکنید
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ی غمگین تاریری به جزافسردگی و تداعی خاطرات ناراحت کننده ندارند و هاآهنگ

کنند و تمام در ذهنتان تداعی میموقتی را های شاد هم لذت و شادیهای آهنگ

قدرت درونی خوتان پی ببرید را بهرای لحظهاتی مهوقتی توانید به ساعاتی که می

موسیقی بسیار زیبا و اعجاب انگیز است ولهی شهما قصهد داریهد . داداهید هدرخو

قدرت اعجاب انگیز درون خودتان را بیابید و بعد از دستیابی به آن تا زمهانی کهه 

گوش دهید ولی در حهال ، به هر نوع موسیقی که دوست داریدمیتوانید ، بخواهید

 . فزایش دهیدتوانید باید ظرفیت ذهنتان را احاضر تا جایی که می

 ربه ایهیضهکه زمانی کهه بهه شهما است  ایننکته جالب در موسیقی "

 ". هیچ دردی احسا  نمیکنید، زندمی

 با  مارلی()
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 بی موردهای بحثو  روابط تنش زا طعق: دوازدهمقدم 

روابطی است که نه تنها سودی برایتان ندارند بلکه ذهن ، ور از روابط تنش زاظمن

 . کنندبی مورد ذهنی هدایت میهای درگیریو بحث شما را به سمت 

دهد قاعدتا هردو طرف قصد برنده شدن دارنهد و مجبهور در هر بحثی که رخ می

تها بتواننهد  مقابلهه آمهاده کننهدهای هنشان را برای روشذهستند به طور مداوم 

 . را مغلوب کنند یکدیگر

روانی و های جب آسیبکوچک نه تنها فایده ایی ندارند بلکه موهای این پیروزی

 . شدجسمی خواهند 

دو تیم برای پیروزی نود دقیقه روبروی ههم که  یک بازی فوتبال را تجسم کنید

بازیکنی که روی او اگر ، کنند و شاید طی این زمان خطایی صورت گیردبازی می

؟ چه اتفاقی خواهد افتاد، به جای رای داور خود به مقابله برخیزد، خطا انجام شده

 آن بازیکنمختل خواهد شد ولی ، و هدفی که برای آن بازی میکنند بازیعدتا قا

، تا بازی همچنان جریان داشته باشهدکند و یا آنرا ترک می دادهیا به بازی ادامه 

بازی را به نفهع ی دهند که نتیجهبه تالش ادامه میها این دو تیم تا آخرین رانیه

در آخر بازی مشخص خواههد  و قدرتمند دهبرن تیم. و موفق شوند خود تمام کنند

تنهها بهازی ، تهنش زا روابط، ستا زندگی و موفقیتدرست شبیه بازی و این  شد

و  ندارندنهایی ی کنند و تاریری رو نتیجهمختل می شما برای رسیدن به هدف را

 . نهایی تیمی است که با تمرکز و قدرت باال بازی کندی قاعدتا برنده

تها زمهان  دهیهدی خود را برای رابطه ایی تهنش زا از دسهت میآرامش ذهنهربار

 . را از مسیر موفقیت دور خواهید کرد خود، بازگشت دوباره آرامش
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مقرون به را قطع کنید و در آرامش به مسیرتان ادامه دهید هایی رابطه اگر چنین

 ؟ صرفه تر نیست

در  مقابله باشدهایی برای روابط ذهن باید به طورمداوم به دنبال راهکاراینگونه با 

مسهائل را بهرای  وقهت و انهرژی، اندیشیدن به راهکارهای موفقیت جایواقع به 

 . بسیار جزئی و بی اهمیت هدر میدهد و چیدمان ذهن را به هم میریزد

و  ذهن شما شروع به ساختن راهکارها از جزء به کهل هر آرزو و هدفی که دارید

کنهارهم بچینهد و ایهن  در آنهها را دقیهقتا بتوانهد تهک بهه تهک  کرده برعکس

و جای هر چیهزی اتاقی بسیار مرتب دارید  درست مثل این هستند کهها درگیری

به یکی از دوستانتان و یکی توانید به وسایل خود را بیابید را میدانید و براحتی می

م اتاقتهان را بهه، و بدون اینکه از شما راهنمایی بخواههد نیاز دارد از وسایل شما

ههدر چقدر از زمان شما برای مرتب کهردن ، خواهد را بیابدمیریزد تا آنچه که می

 ؟ رفتخواهد 

تمهام ، میگردیهدبهی مهورد های حال وقتی به دنبال راه حل برای مقابله با بحث

وذهنتهان بایهد خواهد ریخهت به هم موفقیتتان های مربوط به راهکارهای قفسه

و  اختصاص دهدجدید به مرتب کردن های حلیافتن راه مدت زمانی را به جای 

 استرسی کههزیرا ذهن برای حل آشفته کرده  راذهنتان ها این درگیریهم اینکه 

طرف های و واکنشها حرفدنبال راهکار است و در پیچ تاب به ، آن وارد شدهبه 

طرف مقابل ههم ماننهد شهما ذههن دارد و از مسهیرهای ، مقابل گیر خواهد کرد

و در واقع هر عملی که او انجام  د مغلوب کردن شما را خواهد داشتمتفاوت قص

یک دستور از طهرف ، عکس العمل اودهد یک واکنش از سمت شما و در مقابل 

پی در پی تنهها از مسهیر اصهلی دور های ذهن شما و به همین ترتیب با واکنش
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ه ههیچ هنتان را برای هدفی بیههوده ههدر میدهیهد کهذافتاده و انرژی و ظرفیت 

 . استرس نخواهد داشتنتیجه ایی به جز 

شما ندارند را کنار بگذارید تا ی آیندهاشخاص تنش زا و کسانی که هیچ نقشی در 

برای دستیابی به موفقیهت بتوانید از ظرفیت ذهنی که برای آنها استفاده میکردید 

 دیهدهذهن خودتهان را شکسهت میتنها  دادن این افراد کستشبا . کنیداستفاده 

شما از مسیر اصلی خود خارج شهده و بها درگیهر شهدن بها آن ، اول از همهچون 

های اصلی ذهنتان یعنی چگونه موفق شوم را به سمت خواسهتهی شخص مسئله

پس رها کنید تا ذهنتان تنها به سهمت ههدف خودتهان  آن شخص سوق میدهید

 . متمرکز باشد

و  به آرزوهایتان اسهتفاده کنیهدمطمئن باشید وقتی از تمام قدرتتان برای رسیدن 

زمانی . خوردآنها خود به خود مغلوب شده و از شما شکست خواهند ، موفق شوید

بهه نهام  راو هدیه ایی بی نظیرت، که به ذهنتان آرامش هدیه بدهید

 . موفقیت آن هم با راهکارهای بسیار ساده به شما ارائه خواهد داد

کسانی که کافی است ، تان را حذف کنیدمنظور این نیست که ارتباطات اجتماعی

کنند را در زندگیتان کمرنگ کنید و در برای شما تنش و درگیری ذهنی ایجاد می

و ها تمام مدت به جای فکر کردن به مسائل بیهوده به اسهتعداد و عالقهه منهدی

 . راهکارهای موفقیت بیشتر فکر کنید

به دنبهال راه حلهی بهرای مقابلهه به غیر از روابطی که مداوم باید ، روابط تنش زا

روابطی که بطور مداوم با زندگی شخصی آنها هم مشغول میشهوید را در ، بگردید

چهه میکننهد و یها چهه ، اینکه دیگران زندگی شخصی شان چگونه اسهت بر دارد
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بازهم برای ذهنتان را بها معماههایی کهه توسهط دیگهران سهاخته ، روابطی دارند

شما مربوط ی و آینده هیچ کدام از آنها به شما و ذهن پر خواهد کرد که، شوندمی

نیست و باید با تمرکز کامل به هدف خودتان فکر کنید زیرا در نهایت زمانی کهه 

نا خودآگاه قطع خواههد شهد خیلی از این روابط ، در مسیر موفقیت قدم میگذارید

خودآگاه به سمت نا ، دهدزیرا شما ازمیان مسیر و راه کارهایی که ذهنتان ارائه می

 . مثبت خواهید رفتجذب بیشتر اطالعات 

توانید از آن به جای هرج و قدم هم به ظرفیت ذهن شما خواهد افزود که می این

 . اضافه کنیداطالعات ورودی درباره هدفتان مرج به 

دستیابی به موفقیت و آرزوهایتان بسیار ساده است در صورتیکه ذهن شما بتوانهد 

قدم ، وشما با عمل کردن به موقع به این راهکارهارا پردازش کند  به سادگی آنها

 . آرزوها و موفقیت نزدیکتر میشویدبه قدم به 

، شهوند را نادیهده نگیریهدکهه از اینگونهه روابهط بهه شهما وارد میهایی استرس

جسهمتان را ههم بیمهار بلکهه ، کننهدکه نه تنها ذهنتان را آلوده میهایی استرس

 . خواهند کرد

که به بدن وارد میکنند باعث بوجهود آمهدن هایی استرساینگونه روابط به خاطر 

، پیری زود رس، افسردگی، روحیهای ایجاد ناراحتی، عصبیسردردهای مزمن و 

جهذب انهواع ، ریهزش مهو، افزایش فشار خهون، مشکالت در سوخت و ساز بدن

دسهتگاه  بهی خهوابی و مشهکالت، به علت کاهش سطح ایمنهی بهدنها بیماری

 . گوارش خواهند بود



 011 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

. نیست قبولاین همه عوارض تنها به خاطر روابط اجتماعی استرس زا اصال قابل 

پر میکنید بلکه مدت زمان مدیهدی را ههم بایهد بهرای نه تنها ظرفیت ذهنتان را 

 . دهیدباز دست این عوارض درمان 

یلی زودتهر بهه خودتان را خبا خط کشیدن روی روابطی که برایتان سودی ندارند 

 . موفقیت خواهید رساند

نتان را افزایش میدهید و هم از عوارض جهانبی ذهفیت ظر با قطع این روابط هم

یعنی ، دهیدبه ذهنتان آرامشی دو چندان هدیه میوهم  خواهید ماندآنها در امان 

 . سه نشان را هدف میگیرید، با یک تیر

زمهانی کهه بهه موفقیهت ، کنیهد به خودتان فکهر، نیازی نیست به همه فکر کنید

چه حس خوبی خواهید داشت و خواهید توانست به خیلی از انسانها کمک میرسید 

دریافت ، ولی با درگیری و یا روابط تنش زا یا حتی فهمیدن عملکرد دیگران کنید

تنها چیزی که در ، حس آرامش و پیدا کردن مسیر موفقیت را از خودتان میگیرید

این است که با رها کردن تمام اموری که هیچ ارتبهاطی بهه این مسیر مهم است 

زمهانی کوتهاهی بهه ی توانید در فاصلهمسیر شما ندارند و آرام کردن ذهنتان می

است که ذهنتان را آلوده و هایی تمام ویروسآرزوهایتان برسید که این زیبا تر از 

 . کندبی هدف می

 بیان ی بیشتری با آنها دارید را باکه ارتباط اجتماع شخصینام ده در این صفحه 

نتهایجی کهه  نوشهته و که بهه ذهنتهان وارد میکننهد را منفی ویامثبت  اطالعات

 : را بنویسید و میزان زمانی که برای آنها میگذارید برایتان دارند
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ط یها بهرای با چیزهایی که نوشتید خودتان به وضوح میبینید که اکثهر ایهن روابه

یا رفع نیازهای موقتی است و حال ببینید سرگرمی و یا رسیدن به حس همدلی و 

آنهها هماهنهگ های هنتهان را بها برنامههذدهید و چطور چقدر زمان از دست می

 . ودر آخر چه نتیجه ایی برای شما خواهند داشتمیکنید 

یا هر بار با بهانه برخورد کنید آیا به کمک شما خواهند آمد و اگربا مشکلی بزرگ 

 ؟ ایی رسیدگی به شما را به تعویق میاندازند

بزرگهی ی کرد که ولیمهروزی شخصی قصد ، یک روایت قدیمی برایتان میگویم

برای ازدواج پسرش بدهد و به او گفت برو در شهر داد بزن کهه مشهکل بزرگهی 
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ا انجهام پسر تعجب کرد ولی حرف پدر ر، برایم پیش آمده و از مردم کمک بخواه

اد انگشت شماری برای کمک آنجا حاضهر شهدند و در مقابهل دداد و کمی بعد تع

یک مهمانی بزرگ را پیش چشمان خود دیدند و پهدر گفهت اینهها تنهها کسهانی 

خواستند تو را همراهی کنند پس لیاقت ایهن ولیمهه را درشرایط بد میهستند که 

 . خواهند داشت

بهه ، جعه کنید و با دقت آنها را بررسی کنیهدزمانی که به تک تک خاطراتتان مرا

خوشهی شهما کنارتهان ههای این افهراد تنهها در زمانبرخی از وضوح میبینید که 

 . شوندمتفاوت ناپدید میهای نیاز شما اکثرا به بهانهخواهند بود و در مواقع 

عی تنها شما را از مسیر واق، ور این افراد و پررنگ بودن نقش آنها در زندگیتانضح

آنها دوستان دوران  برخی ازو اهداف بلند مدتتان دور خواهد کرد و مطمئن باشید 

، شادی شما هستند و اگر کسی در ناراحتی و مشکالتتان شما را همراههی نکهرد

تنها به خودتان ، نقش او را کمرنگ کنید تا ذهنتان به جای مشغول شدن به آنها

را بهرای  در واقع ظرفیهت ذههنرفیت ذهن از دیگران ظبا کاهش . مشغول شود

 . خودتان افزایش میدهید

 "ی داشته باشیمدبهتر است تنها باشیم تا همراهان ب"

 )جورج واشنگتن(
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 موقتیهای و خوشگذرانی خط کشیدن روی تفریحات؛ سیزدهمقدم 

تر به خودتان و بازاندکی صبر کنید و با دیدی ، حال که به این قسمت رسیده اید

 ؟ فکر کنید و از خود چند سوال بپرسیدمسیر موفقیتتان 

 ؟ خواهید موفق شویدآیا واقعا می

 ؟ خواهید داشتهایی زمانی که به موفقیت برسید چه چیزی

 ؟ به موفقیت شما گره خورده اندچه تعداد آرزوهایتان 

مسیرهایی کهه بهه موفقیهت مربهوط وقت گرانبهایتان را برای  چقدر ازتا به حال 

 ؟ ت داده ایداز دس، نبوده اند

بطور واضح به آنها پاسخ دهید تا ذهنتان باور کند که شما تنها به دنیال رسهیدن 

ههم کهارکرد شما ، به شش قدم دیگر کردنو تنها با عمل  به رشد واقعی هستید

به آرامهش و در ها با انجام کامل این قدمو هم  واقعی ذهنتان را خواهید شناخت

 . هید کردنهایت به موفقیت دست پیدا خوا

ی بهرای یهخواهیم بها کنهار گذاشهتن مسهائلی کهه ههم وروددر این قدم هم می

 . آشنا شویم، کنندپر میحجم بی هدفی را  هستند و همها ویروس

شما را به سمت ، قبل از رسیدن به هدف اصلیخوش گذرانی و تفریحات موقتی 

ی اطالعهات یعنهی تواند ورودمیافراد تنش زا و پر هرج و مرج هل خواهد داد و 

قسمت بینایی و شنوایی را آلوده کرده و شهما در چرخهه اطالعهات درههم ذههن 

 . گرفتار کند
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شاد بودن یعنی توانایی کنترل ذههن ، شاد بودن را با خوش گذرانی اشتباه نگیرید

خهوش و بهینه از آنها در مسیر رسیدن به ههدف ی و استفادهها و توجه به داشته

کنهد و مخصهوص که ما را از توجه و تمرکز دور می ست اییگذرانی انجام کاره

که کم توجه و بی هدف هستند ولی انسهانهای موفهق بها کهاری کهه های انسان

 . کنندمربوط به هدفشان است خوش گذرانی می

کنهد و آیا خود را با مسائل نامربوط مشغول می؟ تفریح یک رئیس جمهور چیست

 . کندکاریش پر میی ربوط به حیطهیا اوقات فراغتش را با مسائلی م

 . در حیطه همین نقاشی استیا یک نقاش ماهرکه خوش گذرانیش 

انسان موفق وقتی برای تلف کردن ندارد زیرا ذهن او عطش یهادگیری بیشهتر را 

امید تازه ایی به که  ست چیزی، و تفریح کند بیشتری را تجربه رشد دارد تا بتواند

شود تا انسان بتوانهد بیشتر میی و باعث کسب انگیزهکند روح و ذهن تزریق می

 . در مسیر تالش برای رسیدن به موفقیت محکمتر گام بردارد

 که باعث ایجاد هرج و مرج در ذهن میشوند موقتیهای تفریحات و خوشگذرانی

کهه کهامال بها مسهیر  داشت دنخواهو عدم تمرکز  ایجاد تنش نتیجه ایی برابر با

  .هدف متفاوت است

، حرکهت میکننهدمهوقتی های هایی کهه تنهها بهه سهمت خهوش گهذرانیانسان

زودگذر و فانی را تجربهه خواهنهد های بی هدف هستند که تنها لذتهایی انسان

مشههکالت روانهی دچهار خواهنههد شهد زیههرا در کهرد و دیهر یهها زود بهه پهوچی و 

 . ندارندناخودآگاهشان هیچ امیدی برای آینده 

 ؟ بهتر نیست، کوه و یا نگاه کردن به مناظر طبیعی باشد ،اگرتفریح در طبیعت
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از زیبایی و افکار تازه تر برایتان باز خواههد هایی هم با نگاه کردن به آنها دریچه

 . مقادیر زیادی اکسی ن و قدرت طبیعت را به وجودتان دعوت میکنید شد و هم

ه بهه یک خاطره بر جهای خواههد گذاشهت و ذههن انسهان همیشه رویدادیهر 

را به سهختی بیهاد  دورتر متمرکز شده و گذشتهاند خاطراتی که دیرتر اتفاق افتاده

نه مهرور  در مسیر موفقیت شما به تنها چیزی که نیاز دارید تمرکز است، آوردمی

 . خوب و بدخاطرات 

را بهه هنتان کمرنگ کهرده و شهما ذهدف را در ی موقتی نقطههای خوشگذرانی

به مراکز لذت مغهز بصهورت تقلبهی خواهد کشید زیرا دقیقا آن های سمت بیراهه

مهوارد ویهروس گونهه و موقتی تقریبا تمام های و خوشگذرانی کندت پیدا میسد

ورود اطالعات منفی را دارا هستند یعنی تا قبل از رسیدن به موفقیت واقعهی ههر 

ر مسهیر هنتهان را دوبهاره دذمدتی طول خواهد کشهید تها ، بار که به آن بپردازید

 . آرامش و درست قرار دهید

و رشد  خود شماموقتی دست از انجام آنها بردارید و به ذهنتان اجازه دهید به بطور

 . بیاندیشد

کارهایی کهه  خود را بانباشید زیرا ذهنتان برای رفع این موارد ها نگران کالفگی

های نیبها کنهار گذاشهتن خوشهگذرا. کهردسرگرم خواهد ، واقعا از آن لذت میبرد

رفیت خالی در ذهن به خاطر بیکار ماندن در اوقات ظباز هم به موقتی و زودگذر 

توانید آنرا با اطالعات مربوط به استعدادتان فراغت دست پیدا خواهید کرد که می

 . پر کنید
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نتایج در این صفحه در مورد ده خوش گذرانی که اخیرا انجام داده ایید بنویسید و 

 : ها را قید کنیدمثبت و یا منفی آن
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بعهد از . نتاجی ست کهه در بهر دارنهد، مهم استها تنها چیزی که در این نوشتن

خواهد شد و یها هنتان درگیر رفتار دیگران و برخورد آنها ذ، تفریحاتپایان یافتن 

د کهرد ی منفی که دریافت میکنید تا روزها ذهن و جسمتان را درگیهر خواههژانر

شما را نه به سمت هدف بلکه  مثال انرژی منفی دریافت نکنید فرضواگر هم به 

 . تفریحات موقتی سوق خواهد دادادامه به سمت 
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در حهال مطالعهه باشهید و از آرامهش و زیبهایی  خود روی کشتی تفریحاینکه در 

هیجان انگیز تر نیست تا در یک خوش گذرانی موقتی ذهن ، پیرامون لذت ببرید

منفی پهر کنیهد و دوبهاره ورودی اطالعهات منفهی و های و جسمتان را با انرژی

 . ناکارآمد داشته باشید

 6هنتان وقت بگذارید حهدود ذساعت برای یافتن قدرت  6اگر ، از نظر زمانی هم

 . سال جلو خواهید افتاد

هها بهه جهای منفی، منفیهای با کنار گذاشتن تفریحات موقتی آن هم در محیط

وانید ذهنتان را با اطالعات ورودی مثبت پر کهرده و قدرتمنهد بهه جلهو گهام تمی

 راتضاینگونه تفریحات بیشتر جنبه خود نمایی و قدرت نمایی دارند که م. بردارید

خودتان را از قید و بندهای مهوقتی رهها ، قبلی بررسی کردیمهای را در قدم آنها

 . کت کنیدحر آرزوهای زیبایتانکنید تا با قدرت به سوی 

 ". زمان دارید مشکل اینجاست که فکر میکنید"

 )بودا(
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 غمگین نبودن؛ چهاردهمقدم 

دارد که دارید باز میهایی غمگین بودن و غصه خوردن تنها شما را از دیدن نعمت

و تمامها  آنهها را نمیبینیهد دهد زیرااستفاده از امکاناتی که دارید را نمیی اجازهو 

 . د بود که ندارید و یا از دست داده ایددرگیر مسائلی خواهی

پر از زیبایی است که تنها با تفکهر وجود شما و تمام چیزهایی که در دنیا هستند 

 . ها را درک کنیدتوانید آنمثبت می

آسمان و زمین و درختهان ، حرکت داریدمیبینید و توان ، همین که نفس میکشید

و بها کنهار زدن پنههان شهده هستند که پشت غصهه هایتهان هایی نعمت همگی

 . ببینید وضوح بهها را توانید آنمیها غصه

دهد زیرا شما هیجانی کاهش میهدف ی تمرکز شما را روی نقطهغمگین بودن 

 . برای رسیدن به آن نخواهید داشت

راهکهاری  و استفاده از تمام تجربیات دقت کردن به نکات زیباومثبت اندیشیدن 

 . هستند محس غبرای مبارزه با 

، از جمله افسردگی شدن بدن خواهد شد و امراض متفاوتی ذوباین حس باعث 

پیهری ، مشکالت دسهتگاه گهوارش، بیماری دیابت، افزایش استرس و فشار خون

و کنههد شههدن  بههدن سیسههتم ایمنههی تضههعیف، کههاهش اراده و انگیههزه، زودرس

ه در مسهیر اینکهمغزی و ذهنی را در بر خواههد داشهت و بهه جهای های واکنش

 . موفقیت حرکت کنید شما را در مسیر بیمارستان قرار خواهد داد
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راحت تهر و بهی ها نعمتشاد بودن و زیبا دیدن  آیا، یک غم و این همه عوارض

 ؟ عوارض تر نیست

ت بهه تمهام ظراف تمرکز شما را باالتر خواهد برد زیرا باید با، مثبت دیدن اتفاقات

 . را از آنها استخراج کنیدها خوبیوانید تا بت خواهید کردآنها نگاه 

و او را پرقدرت تهر خواهنهد کهرد ها د و همین رنجر دارانسان همیشه در رنج قرا

و  رشهد نمیکنهد، انسان تها درس نگیهرد، به او خواهند آموخت تجربیات بیشتری

 . دردها و رنجها متوقف خواهد شد، زمانی که در مسیر رشد قرار بگیرد

خورد ولهی می اینکه راه رفتن را بیاموزد بارها زمینودکی که برای مانند کدرست 

 . عمل را به خوبی بیاموزد کمترین احتمال زمین خوردن را دارد اینزمانی که 

کهه داریهد ههایی روی نعمتزمانی که هنگامی که مثبت به اتفاقات نگاه کنید و 

درست امکانات موجود  با چیدمانذهن ، فاصله بگیریدها متمرکز شوید و از ندارم

چند بار شهنیده اییهد . مسیر موفقیت را به شما نشان خواهد داد، و استعداد هایتان

اگر او هم ؟ برنده مسابقات بزرگ شده، بدنیهای که شخصی با توجه با معلولیت

و امکانهات  نذههتوانسهت از قهدرت نمی مسهلما، خهوردو غصهه مینشست می

 . چنین موفقیت بزرگی را برای خود رقم بزند و محدودی که دارد استفاده کند

موفقیت بسیار ساده است البته به شرطی که بتوانید استعداد خود را بوضهوح درک 

از البه الی افکار بهم ریخته تان بیهرون که آنهم با رعایت این هجده قدم کنید 

 . خواهد آمد

 خواهیهد، اصلی ذهن است و با آرامشی که به خودتان هدیهه میدهیهد هدفرشد 

 . بیافرینید برای خود گلستانی از نور موفقیتها سختیدر میان تمام  توانست
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من به این  "درونتان را باور کنید و به جای جملهی کافی ست قدرت خارق العاده

آنرا با جمله من حتما خواهم توانست ، با امکانات نداشتهو توجیه "توانم علت نمی

بعهد و  کردهخاطراتتان بایگانی ی ان را در گنجینهم هایتغجایگزین کنید و تمام 

خواهد غصه از دست یابی به آرزوهایتان به خود اجازه دهید تا هر چقدر دلش می

 . بخورد و ناراحت باشد

هدفتان ببینید به تمام غصهه  دهم روزی که خودتان را در جایگاهبه شما قول می

 . هایتان با تمام وجود خواهید خندید

انسانها دسترسی نداشهتن بهه امکانهات را تهوجیهی بهرای نرسهیدن بهه خیلی از 

مشکل دقیقا همین جاست کهه امکانهات را در مادیهات ، قرار میدهندآرزوهایشان 

 ؟ چه چیزهایی دارید، میدانید

و ههزاران  تلفهن همهراه، قدرت تفکهر، قدرت حرکت دست، دسترسی به طبیعت

موفهق شهدن ن از تمهام آنهها بهرای توانید با درست فکر کردنعمت دیگر که می

 . استفاده کنید

، و خشک بریده شدههای شناسم که با جمع آوری تکه چوبمثال شخصی را می

رساند و از این راه به درآمد باال سازد و بفروش میوسایل تزئینی بسیار زیبایی می

دارد  او تنها به خالقیت ذهنش و امکاناتی که، و امکانات بیشتری دست پیدا کرده

اشخاصهی ، قبیهل انسهانها ایهن. استر در راه موفقیت ضاکتفا کرده و در حال حا

بیشهترین ، زیرا از کمترین امکانهات رسیدخواهند  به آرزوهایشانحتما هستند که 

و به جای غصه خوردن ظرفیهت ذهنشهان را بهرای یهافتن کنند را میها استفاده

 . دهندو حرکت در مسیر موفقیت افزایش می راهکارها
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گیهر هها مردابی از چه کنمو شما در  دادهتنها عملکرد ذهنتان را کاهش ها غصه

بیشتر و بیشتر شما را به داخل ، بزنید وپااندازد و هر چقدر بیشتر در آنها دست می

 . کشدخود می

آرام آرام روی مهرداب شهناور ، و از دسهت داده ههاها با رها کردن تمهام نداشهته

 . دهیدتوانید برای همیشه خود را نجات حرکتی آرام میخواهید شد و با 

هنتان شروع به تجزیه و تحلیل ذ، مانی که برای هر نعمت کوچکی شاد میشویدز

تنها بهه ، گفتیم که ذهن، به دنبال راه حل برای استفاده از آن خواهد کردکرده و 

 . تواند استفاده کنددنبال راه حل برای رشد است و از هر چیزی می

، زمانی که مثبت فکر کنیهد، قدیمی سیاه و متروکه را در نظر بگیریدی قلعهیک 

را پاک کنید و با چیهدمان درسهت و مرتهب و ها آنرا تمیز کرده و سیاهی میتوانید

و با شکوه تبهدیل آنرا به قلعه ایی قابل سکونت ، دور ریختن چیزهای بی مصرف

 . کنید

توانیهد بها ذهنتهان ایید و همین کهار را می یعنی ظرفیت آن قلعه را افزایش داده

 . انجام دهید

بگذاریدو آنها را به بعد از دستیابی به مسهیر هایتان را برای مدتی کامال کنار  غم

و مطمهئن باشهید  به تمام چیزهای کهه داریهد فکهر کنیهد، موفقیت موکول کنید

زوهایتهان کنهار آرتواند تمام آنها را در جهت رسیدن شما به ذهنتان با تمرکز می

 . هدایت کندهم چیده و شما را برای دست یابی به آرزوهایتان 

و بهه  بنویسیددر این صفحه ده مورد از غم هایتان را با علت بوجود آمدن آنها را 

 : دقت کنیدمدت زمانی که برای آنها صرف میکنید 
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نی که برای آنهها صهرف میکنیهد را بوضهوح و علت آنها و نتایج و زماها حال غم

 نتیجهه بهه بها غصهه خهوردن آیها؟ یستچعلتش ، چیزی را از داده ایید، میبینید

 ؟ میرسید

 ؟ به امکانات میرسیدبا غصه خوردن ؟ علت نداشتنش چیست؟ امکانات ندارید

آیا با غصه خوردن دیگران بهه شهما ؟ علتش چیست، دیگران به شما بد کرده اند

 ؟ کنندخوبی می

اینگونه و با نوشهتن بهه دنبهال نتهایج باشهید و ، برای هر غمی که در ذهن دارید

 . ه معجزه ایی اتفاق خواهد افتادچببینید که 
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و نتایج را بهه وضهوح ها رفیت زیادی از ذهنتان خالی خواهد شد زیرا تمام علتظ

 . خواهید دید

کاهش استرس هایتهان  و مطمئن باشید همیشه از این راهکار برایامتحان کنید 

 . استفاده خواهید کرد

به شما تضمین میدهم اگر تمام مراحل را با تمام وجهود درک کنیهد و سهعی بهر 

در ابتدای انجام کمی کالفه گی و سر در گمی را آن ههم انجام آنها داشته باشید 

، بتدریج و بعهد از مهدت کوتهاهی تجربه میکنید وها به خاطر کنار گذاشتن عادت

انجهام آنهها را  ٪144نورانی در ذهنتان پدیدار شده که در آخهر حتهی اگهر  نقاط

تمهام نقهاط ، ذهنتان با آرامشی که نصیبش خواهد شهد، تکمیل نکرده باشید هم

مسیر شهگفت انگیهزی را بهه شهما معرفهی نورانی را کنار هم گذاشته و به ناگاه 

ذاشهته و بهه تمهام توانیهد در آن مسهیر قهدم گکند که با حداقل امکانهات میمی

 . آرزوهایتان برسید

دههد ولهی سرنوشهتت را تغییهر نمی، غم خهوردن، غم جهان را مخور"

 ". تعادل زندگیت را برهم خواهد زد

 )گوته(
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   پرهیز از کینه و حسادت؛ پانزدهمقدم 

رفیت باالیی به ذهنتان هدیه میدهید ظ، با کنارگذاشتن حس کینه و حسادت هم

تنهها بهرای تفکهر بهه ، سرپوشهیدههای دشهمنیدن بهه زیرا به جهای تفکهر کهر

زمهانی کهه انسهانی از شهادی دیگهران غمگهین . پردازیدراهکارهای موفقیت می

ی تنها به بار مشکالتی که دارد اضافه خواهد کرد و زمانی کهه از غصههشود می

که امکان بروز دادن در واقع یک لذت شرم آور را تجربه کرده شود مردم شاد می

 . شداه سرزنش آمیز و تحقیر دیگران مواجه خواهد گرا ندارد زیرا حتما با نآن 

دهد زیهرا شهخص بهه قدرت تمرکز را بصورت چشمگیری کاهش می، این حس

آن فکر کند تمام ذهنش درگیر دیگهران و ی و نتیجهخود جای اینکه به عملکرد 

 . خواهد بود آنهارفتارهای 

، نظیهر زخهم معهدههها بیماریسهیاری از حس حسادت و کینه نهه تنهها منشها ب

قلبی و دردهای مفصلی است بلکه منشا بسیاری از جنایات در جامعه های بیماری

 . هم هستدزدی و تجاوزات و حتی دروغگویی ، قتلبشری مانند 

بهی ، وختنهد، بتدریج کم اشهتهاگیرد هنگامی که این حس در شخصی شکل می

از کینهه و نتیجه اش پر شدن ظرفیت ذهن حوصله و افسرده خواهد شد که تنها 

 . گی دیگران استددر مورد زنهایی دشمنی و چرا

 که آنها طیبه مسیرهایی ، بهتر نیست به جای کنار گذاشتن این حس پر دردسر

 . و تجربه کسب کنید دقت کردهو توانستند موفق شوند  کرده
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یش تهالش کهرده و قرارگرفته که بهراانسانها در جایگاهی ی مطمئن باشید همه

بهه زودی  لیاقت آنرا دارند وشما هم با درست استفاده کردن از ذهن و امکاناتتان

 . راه موفقیتتان را پیدا کنید و به تمام آرزوهایتان برسیدتوانید می

قصهد درذهنتان درباره ساخت چیزی فکر کرده ایید و زمانی کهه تصور کنید شما 

بهه جهای ، تر خود نمونه ایی از آنرا طراحی کنیدبا استفاده از سیستم کامپیو دارید

اصال در حیطه طرح درون ذهن شما نبوده و با بروید که هایی سراغ برنامهکه  آن

اگر این عمل را بطور مداوم انجام دهید بعد از مدتی طرح شما ، آنها سرگرم شوید

هنتان کمرنگ شده و به قسمت خهاطرات منتقهل میشهود و ایهن یعنهی دور ذدر 

 . فتادن از هدفا

سرگرم کننده ذهن هستند ولی بسیار منفی که های همان برنامه، کینه و حسادت

کهد عهدم توانهایی و مختلهف بهه بهدن و ههای بازتابش هجوم امراض و بیماری

 . افسردگی را به ذهن وارد خواهد کرد

به  آیا تا، قاعدتا از کسی کینه خواهید داشت که شما را به گونه ایی ناراحت کرده

 ؟ حال از دید او موضوع نگاه کرده اید

از آن فاصهله ، دههداول گفته شد که هر بهار اتفهاق نهاگواری رخ میهای در قدم

 . زوایا بر آن تسلط بیابیدی گرفته و از دور به آن نگاه کنید تا از همه

شخصهی در اطهراف ههر ، مثل زمانی که یک سیب گاز زده وسط میز قرار گرفته

، را میبینهدو دیگری سهمت گهاز زده  یکی قسمت سالم، ز آن داردمیز یک دید ا

خهودش بهه آن نگهاه  سهمتتمام اتفاقات هم بدین گونه هستند که هر کسی از 

خواهید دید که ، اگر از باال به آن نگاه کنید میکند و در مورد آن تصمیم میگیرد و
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بلکهه بهه کنهد  در مسیر موفقیت شما اختاللی ایجاد نخواهد توانست اتفاقیهیچ 

 . تجربیات شما خواهد افزود

کنند و تنها چیزی که در این زمان باید مهم نیست دیگران چه کرده و یا چه می

کهنم تها تمهام  چهه برایتان اهمیت داشته باشد این موضوع اسهت کهه مهن بایهد

 . در گلستانی از آرزوهایم قرار دهمرا کنار زده و خود را ها و ناراحتیها سختی

انتقام یا مقابله به مثل و یها ، شما را به سمت دیگران و حسادت بطور مداومکینه 

بی سر و ته هل خواهد دهد و شما برای پیدا کردن مسیری منحصهر های رقابت

 . نیاز نداریدها به هیچ کدام از این راه حل، به فرد برای خودتان

ا تمام وجود دوسهت اگر مسیری که در آن قرار دارید و یا قرار خواهید گرفت را ب

ی مکهرر تها لحظههههای توانهد شهما را از تالشهیچ مشکلی نمی، داشته باشید

و ایهن مسهیر درسهت در پشهت تمهام دستیابی به آنچه آرزویتان اسهت بهاز دارد 

با کنار گذاشتن حس حسهادت و کینهه نهه تنهها . شدهذهنتان پنهان های ناآرامی

میکنید بلکه به ذهنتان اجازه میدهید کهه ذهنتان را از درگیری برای دیگران آزاد 

نا گفتهه نمانهد کهه تمهام . کندقدرت خودش تفکر ی تنها دربارهبه جای دیگران 

گیرند و تنها با نوشتن و شوند در ضمیرناخوداگاه ما شکل میاعمالی که گفته می

میرناخودآگاه آنها را درونتهان میابیهد و اینکهه از ضهماهنگ کردن قدرت ذهن و 

کنید برای این است کهه بطهور کامهل خواهم آنها را از تمام زوایا بررسی می شما

عمل آنها را درونتان بیابید و نوشتن ابزاری است که درست مانند یک گاوصندوق 

بارههای ذهنتان را به برگهه میسهپارید تها های میکند و شما با تمام وجود دارایی

یز کردن تفکهرات آنههایی کهه بهه و در نهایت با تم کردهاضافه ذهنتان را خالی 

 . ذهن و مرتب بچینیدآید را در طبقات تمیز کارتان می
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بهرای رسهیدن بهه  تهرین راه قهدم مسهتقیم هجهدهایهن ، دهمبه شما قول مهی

آرزوهایتان است وکافی است آنها را باور کرده و قدم به قدم به آنها عمل کنید و 

را خواهیهد  مسهیر موفقیهتز روشنی اهایی روید دریچهبا هر قدمی که جلوتر می

 . زیرا عادت میکنید تنها روی قدرت درونی خودتان متمرکز شوید دید

 ؟ قلبش میبخشدی خدا به هر کس به اندازهتا به حال شنیده ایید که 

خودخواهی و کال ، رورغ، نفرت، قلبهای بزرگ هیچ جایی برای کینه

به سمت هدف حرکهت  و آرام و با ذهنی بازمنفی ندارند های انرژی

بهزرگ و زیبها و مثبهت . میدهندکرده و قلمرو آرزوهایشان را گسترش 

در ذهنتهان بهرای منفهی ههای فکر کنید و در عین حال با کنار زدن تمهام انرژی

هایی کامال سالم رسیدن به تک تک آرزوهایتان جا باز کنید تا ذهن بتواند راه حل

 . و منطقی و کوتاه را به شما ارائه دهد

 . باید تنها مسیر تفکراتتان را تغییر دهیدکنید برای رسیدن به هر آنچه که فکر می

، کنند و چه دارنهد اصهال مههم نیسهتاینکه دیگران در کجا قرار گرفته و چه می

، مهم پاسخگویی به همین سواالت درباره خودتان است که من کجا قرارگرفته ام

 . را برای موفقیت باید انجام دهم چه میکنم و چه دارم و نهایتا چه کاری

اگر مسیر تفکراتتان تنها به سمت خودتان باشد هم احساسات و تفکرات منفی را 

 . با توجه به استعدادتان راهکارهای باور نکردنی میابیداز خود دور میکنید و هم 

این مرحله در واقع خهالی کهردن ظرفیهت ذههن از دیگهران و جهایگزینی آن بها 

 . دهید افزایشقدرتتان را  بایدبرای پر کردن آن تنها و باید خودتان است 
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از آنهها ناراحهت هسهتید و یها بهه آنهها به ده نفر از اشخاصی کهه در این صفحه 

 : و نتایج آنها را با دقت بنویسیدها اشاره کرده و علت این حسحسادت میکنید 
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تمام حهس هایتهان را ا بخوانید تا بتوانید علت اصلی حال با دقت نوشته هایتان ر

آیها ، شخصی شما را ناراحت کرده و شما از او کینه به دل گرفته ایید، درک کنید

در ضمیر ناخوداگاهتان به دنبال این کینه تاریری در مسیر اصلی شما دارد یا تنها 

ت نهاراحتی را از اصهال عله، هنتان را بیهوده درگیر میکنیهدذو  مقابله با او هستید

 ؟ جانب او و با توجه به شرایطش بررسی کرده اید
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یا کسی که به او حسادت دارید و به هر نحوی خود را از او برتر میدانید و عقیهده 

آیها شهما ههم بهه ، دارید جایگاهی که دارد در خور شخصهیت و لیهاقتش نیسهت

و ؟ استفاده کهرده اییهدبه نحو احسن  و یا از امکاناتتان؟ تالش کرده اییدی اندازه

 ؟ شما تاریر گذار خواهد بودی اینکه آیا جایگاه او در شخصیت و آینده

موفق شهود یها  دراختیار او قرارمیدهداینکه شخصی به خاطرامکاناتی که خانواده 

به تالش خودش بستگی دارد ولی شخصی که بدون هیچ امکانهاتی خهود را  خیر

ا تمام وجود روی آن متمرکز شده و حهداکثر بدر مسیر موفقیت قرار میدهد یعنی 

 . استتالشش را انجام داده 

بهتر است از زندگی دیگران و قضاوت آنها چشم پوشی ، به جای کینه و حسادت

ههر شخصهی بهه ، رسیدن به موفقیت را در ذهنتان پیدا کنیدهای کرده و راهکار

د توانسهت بهه چیزی عالقه دارد و با یافتن آن و کمی تهالش و خالقیهت خواهه

صفات را کنار بگذارید باز هم  اینهنگامی که . دست پیدا کندها باالترین موفقیت

توانیهد بها قهدرت و که تمام آنهرا می مواجه خواهید شد ذهنخالی در  با ظرفیتی

 . خودتان پر کنیدهای استعداد

، خود را متوجه به وجود راسهتین نمایهدی اندیشه، براستی اگر انسان"

نرا نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم سهتیزه زمام آ

 ". د بپروراندوآنها دشمنی و کینه در درون خی کند و درباره

 )افالطون(
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 پرهیز از قضاوت؛ شانزدهمقدم 

راهکهار دیگریسهت کهه ، اوت و اندیشیدن بی مورد دربهاره دیگهرانضپرهیز از ق

به اینکه او چرا اینکار را کرد جای فکر کردن  ظرفیت ذهن را افزایش داده زیرا به

 . جایگزینی مثل من باید چه کاری انجام دهم خواهد داشت

آنهها خبهر شما جای دیگران نیستید و از موقعیت و امکانهات و جزئیهات زنهدگی 

 . تصمیم بگیرید آنهاتوانید به جای پس نمی، ندارید

اسات شما متوجه دیگران شود قسمت عمده افکار و احساوت کردن سبب میضق

هن خودتان برای رسهیدن بهه موفقیهت بهاز ذراهکارهای و زندگی آنها باشد و از 

 و دارد و تصمیم میگیرداز دیدگاه خودش بر وقایع تسلط هر انسانی ، خواهید ماند

همهین شهویم کهه ن از تمام جزئیات با خبهر ذهمحدود های توانیم با دادهما نمی

تنها موجب ورود احساسات منفی  و فات و درگیری هاستمنشا بیشتر اختالصفت 

 . و تفکرات نامربوط به ذهن خواهد شد

ذهن انسان تمایل دارد که هر چیزی را بوضوح ببیند و برای هر مبهمی به دنبال 

 ؟ آنها سوال مبهم ذهن شماستهای آیا زندگی دیگران و چالش، جواب است

 ؟ است که ذهنتان را درگیر کردهیا اینکه چگونه موفق شوم تنها معمایی 

متمرکز میکنید  آنهارا روی زندگی  خود هنذظرفیت و قدرت ، اوت دیگرانضبا ق

 . هدایت کنیدرا به سمت خود و مسیر موفقیت  افکارتان بایددر صورتیکه 
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هن با ذو اوت کردن یک مکانیسم برای پنهان کردن ناتوانی است ضبطور کلی ق

اربهات ، مسهیر سهاده تهر کها برتری خودش را اربات کند خواهد تنهاین رفتار می

 . و توانمندی ذهن است نه قضاوت کردنقدرت 

و  نکنیهد و تهنش مسائل بیهوده و نامربوط به خود و ههدفتانرا درگیر  ذهن خود

 . داشته باشد قدرتمندتریتا ذهنتان عملکردی بهتر و  کردهاسترس را از خود دور 

به شهما ارتبهاطی نهدارد و اصهال مههم ، داده انجامکاری چه  فالن شخصاینکه 

 . جای او نیستیدید چگونه عمل میکردید زیرا اصال دنیست که اگر شما جای او بو

هنتهان را بها ذمهن شهروع کنیهد و ی بها کلمهه، اوت با کلمه تو یا اوضبه جای ق

 . درگیر سازیدخودتان مربوط به های چالش

ساده است زیرا ذههن های از همین قضاوتسر منشا حس بدبینی و بی اعتمادی 

خود تصمیم گرفته و تنها از یک های کند که تنها با توجه به دادهعادت میانسان 

بتدریج ابعاد دیگری زندگی را فراموش کرده و عادت و جهت به مسائل نگاه کند 

و اطالعات خودش بسنجد و نتواند خهود را در ها تمام مسائل را با ورودی کندمی

 . ایگاه دیگران قرار دهدج

دیگران هیچ جایی در آن موقعیت ندارنهد ، موفق شوید و چه نشویدباور کنید چه 

زیرا در صورت موفق شدن اولین نفر که خوشحال خواهد شد خودتهان هسهتید و 

اول از همه خودتان ناراحت میشوید پس برای شاد کردن خودتان ، نتوانید هماگر 

رتان را به سمت هدفی که میبینیهد متمرکهز کهرده و بهه زندگی کنید و تمام افکا

 . دنبال راهکار با داشته هایتان باشید
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شهما ارسهال  بهرایخارق العاده ایهی مطمئن باشید هیچ نیروی جادویی یا کمک 

 . توانید از ذهن خالق و قدرتمند خودتان استفاده کنیدشود و تنها مینمی

وت کردن ضادهد به جای قرا انجام میعملی اشتباه  هنگامی که میبینید شخصی

انرژی و حس مثبهت ، میتوانید با کمک و همفکری، احساسات و تفکرات منفیو 

بیشهتری هنتان از این دریافت انهرژی انگیهزه ذتا  کردهوارد  و هم او خود هم به

 . با قدرت و اعتماد به نفس باالتری به راهکارهای جدید بیاندیشد و دریافت کند

 ؟ ا این منطقی تر نیستبه نظر شم

هنتان آن عمل را بصورت شنیداری یا بینهایی در ذ، هربار به کسی کمک میکنید

شود کند که باعث میو آنرا بصورت یک نقطه قدرت پردازش می خود جای داده

قدرت عمل بیشتری برای یافتن ، کندذهنتان به خاطر حس مثبتی که دریافت می

که باعهث  بودهمناسب ی ذیهغژی مثبت یک منبع تسواالت پیدا کند زیرا این انر

 . دریافت اعتماد به نفس در ذهن میگردد

ذهنتان آمادگی بیشتری بهرای کمک کردن را جایگزین کنید تا ، به جای قضاوت

توانید و درعین حال میکمک کردن به خودتان و رسیدن به موفقیت داشته باشد 

 . دهید رفیت ذهن را از منفی به سمت مثبت تغییرظ

و نکهات منفهی  نوردر محیطی تاریک استنکات مثبت درست مثل رخنه کردن 

جایی را ببینید ودر این مرحله با وارد نکهردن توانید همان تاریکی هاست که نمی

ذهنتههان را روشههن و مثبههت نگههه داشههته و  عجوالنههه و نههامربوطهای اوتضههق

 . یدتوانید ظرفیت آنرا با چیدمان درست ارتقا دهراحترمی
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نیهاز  ذههن خودتهانآرزوهایتان شما تنها بهه باور کنید برای رسیدن به اهداف و 

توانیهد انهرژی می منفهی و اسهترس زاههای دارید و با رها شهدن از ههرج و مرج

و  خواهیهد دسهت یابیهدرا روی هدف متمرکز کرده و به هر آنچه میقدرتمندتان 

ط قهوت و نقهاط ضهعف را بهه شهما نقهاتوانند دیگران تنها با تجربیاتی دارند می

 . یادآوری کنند

و تفکرات اخیر خود  در باره افراد عجوالنههای در این صفحه ده مورد از قضاوت

و نتایج حاصل  کنیدرا با خودتان مقایسه  آنها دیگران را بنویسید شرایطی درباره

 : را بنویسیداز تفکر و قضاوتتان 
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با توجهه بهه مقایسهه تمهام ، ذهن رسیدیدهای ز هم به قسمت بررسی عملکردبا

چه تعداد از قضاوت هایتان درست و چهه تعهداد نادرسهت ، با آنها خودتانشرایط 

بطور کامل در نظر گرفته ایید و یا اولین فکری که به آیا تمام جوانب را ؟ بوده اند
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آنهها بودیهد و بها توجهه بهه تمهام اگر شما جای ؟ را بیان کرده اید ذهنتان رسیده

 ؟ و جسمی چه عملی را جایگزین میکردید مالی، شرایط اعم از روحی

 ؟ از تمام جزئیات زندگی آن شخص مطلع هستیدآیا شما 

مردد خواهیهد شهد پهس ، خواهید به این سواالت دقیق پاسخ دهیدزمانی که می

 ؟ چطور رفتار و عمل او را براحتی قضاوت میکنید

همهه های کردن یعنی حکم صادر کردن برای افراد که نیازمنهد بررسهیقضاوت 

اشهتباه خواهنهد خبره ههم های موارد قاضی از یضجانبه و قدرتمند است و در بع

 . کرد

هنتان را درگیر اعمهال دیگهران نکنیهد و تنهها ذپس بیهوده انرژی و راهکارهای 

 . راهکارها را بیابیدبتوانید بهترین  تاقاضی اعمال و رفتار خودتان باشید 

ست که به مسیر شما ارتباطی ندارند و تنها  اعمالیدر مورد افراد و ها این قضاوت

زمانی که ذهنی آرام و . کمک کنید تا راه حل بهتری بیابندتوانید به این افراد می

توانیهد کمهک و هم به خود و هم به دیگران می، عملکردی منطقی داشته باشید

و اصهالح  ظرفیت ذهنتان را برای قضاوت عملکردهای خودتهان .همدلی برسانید

زیرا در مسیر موفقیت باید کمترین اشتباهات ، کردن اشتباهات خودتان خالی کنید

 . را داشته باشید

 ". گیردیک قاضی حتی اگر بخشنده هم باشد مورد عشق قرار نمی"

 )فریدریش نیچه(
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 . تغییر کند تاندنیایرا تغییر دهید تا عطرتان ؛ هفدهمقدم 

 ؟ بر ذهن چیزی شنیده اییدتاریرات عطر و رایحه ی تاکنون درباره

و احساسات شده عطرها قدرت زیادی دارند که مستقیم از حس بویایی وارد مرکز 

وحس بویایی یکی از  میکند رایحهپردازش خاطرات مربوط به آن  شروع به ذهن

 . خواهد کردطرات شما را باز خای قویترین حس هاست که مستقیم درب گنجینه

باید است دنیای خود را به سمت موفقیت تغییر دهید و نیمی از خاطرات شما قرار

ههیچ کهارآیی نخواهنهد  موفقیهتی نقطههزیرا در  بماندخاطراتتان ی گنجینه در

کارآیی ندارند و شاید دبستان که در دانشگاه دوران های داشت درست مثل کتاب

 . باشندقرار داشته در کتابخانه شما  به عنوان یادگاری

و چنهین شما قصد دارید با رسیدن به موفقیت به تمام آرزوهایتهان دسهت یابیهد 

کهه  باشهدجدید است که یادآور قدرتی ی رایحه عطر ویک ی جایگاهی شایسته

 . شما در خود یافته ایید

 خواههد ادآورییرسد برایتان خاطراتی را میقدیمی به مشامتان های هربار رایحه

قدرت ذهنتان روی دنیایی که با تمرکز، استتان دنیای قبلی درمربوط بهکرد که 

که  خواهد کردیی دنیاخاطرات تنها شما را دلتنگ  ویادآوریاز آن خارج شده ایید 

 . از آن خارج شویدسعی دارید با قدرت 

پس ، ستاگرمسیری که در آن هستید را دوست دارید و خاطراتش برای شما زیبا

 ؟ به سمت موفقیت تغییر دهیدخواهید مسیرتان را چرا می

 ؟ اصال تا به حال به معنای موفقیت فکر کرده ایید
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 ؟ ر شما یعنی کسب رروتظموفقیت به ن

اجنهاس پهر توان رروتمند شد و کافی ست کمی در بهازار بهدنبال از هر راهی می

 . نخواهید داشت طرفدار بگردید و اصال نیازی به طی کردن این مراحل

که آن هم با کمهی تهالش از ، ر شما به شهرت رسیدن استظشاید موفقیت از ن

 . توانید به آن دست یابیدمجازی میهای های مختلف در برنامهراه

و دستیابی به رروت در و اگر معنی موفقیت از نظر شما دست یافتن به رشد فردی 

را پرورش دهید تا بهه دنیهایی کهه  خود هنذباید تنها ست مسیر استعدادهایتان ا

 . بپیوندید، خود را الیق آن میدانید

کهه ایهن ، یا شاید هم منظورتان رسیدن به یک حس و حال خوب در زندگیسهت

متفهاوت اسهت حس هم نیازمند پاک کردن تفکرات منفی و ورود به یک دنیای 

موفقیت یرمسهزیرا اگر حالتان در زندگی که دارید خوب بود هیچ وقت به دنبهال 

 . نمیگشتید

که باید برای ورود  پیدا کنیدقصد دارید به یک موفقیت و هدف واقعی دست  شما

 و سازیدو خاطرات گذشته رها ها تمام ذهنتان را از منفیاطالعات جدید و کارآمد 

 . قدم به قدم به سمت آرزوهایتان حرکت کنید

ای رهایی از خاطراتی رب، دکنار بگذاریقدیمی را های اینکه میگویم عطر و رایحه

 . ندشانکشته میذاست که سمت و سوی ذهنتان را به سمت گ

و  دهددرست مانند قالبی که به شما گیر کرده و اجازه جلوتر رفتن را به شما نمی

 . ذهنتان را درگیر خواهد کردیا بازسازی تصاویر خاطرات 
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ا بطورکامل پاک کنیهد و توانید آنها رو نمیجزئی از زندگی شما هستند ، خاطرات

برای ساختن خاطرات زیبایی از موفقیهت بگیرید تا بتوانید فقط باید از آنها فاصله 

 . جا بازکنید

تها بهرای لباسههای  گذاریهدمهی خهود را بیهرونی کهنههای لباس همانطور که

و وسایل کهنه پاک میکنیهد تها ها را از آلودگی خودی یا خانه، جدیدتان باز کنید

کهه هایی عوض کردن عطهر و رایحههیی و وسایل جدید را جایگزین کنید با زیبا

 . مدام با آنها سر و کار دارید هم باید جا برای خاطرات جدیدتان باز کنید

را ببندید تها بها خود را درون صندوقی چوبی بگذارید و درش ی باید تمام گذشته

  .کوله باری خالی و تمیز به سمت دنیای جدید حرکت کنید

یک مسهیر ، حس بویایی هم، درمورد رایحه درمانی و قدرت عطرها تحقیق کنید

مشهخص  ورودی اطالعات است و تاریر آن ههم درسهت روی ضهمیر ناخوداگهاه

 . شودمی

گیهاه ی کنهد مهثال رایحههذهن هر رایحهه ایهی را بهه گونهه ایهی پهردازش می

شهود و آرامهش میاعتماد به نفس را افزایش داده و موجب  اسطوخدوس)الوندر(

 . بادام موجب تقویت روحیه خواهد شدی رایحه

تفکرجدید را به ذهنتان معرفی میکنید عطرتان درواقع انسانی با تغییربا 

 . شما خواهد داشتشخصیت  و رفتار برکه تاثیری مستقیم 

، مردانگهی، انگینهنمادی از ز کهشخص مانند امضای شخصیتی اوست  ر هرعط

 . ق و خوی شخص استجذابیت و خل، تالش
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شخصیتی را ، شوند و بنا بر رایحه ایی که دارندعطرها درمغز تجزیه و تحلیل می

تاریر مستقیما با همین پردازش ، به ذهن القا کرده که حتی روی نظر دیگران هم

 . گذاشتخواهند 

منفی فاصله دارید و در این قدم بایهد های از تمام ویروس رهاییشما یک قدم با 

نمادی از قدرت اعجاب انگیهز درونیتهان تا ، دیگری به خود هدیه دهید شخصیت

 . باشد

جایگاهی مقتدرانه  کهی از رفتارها و انسانها فاصله گرفته ایید عضدر این مسیر از ب

های و بها رهها کهردن عطرهها و رایحههدر مسیر موفقیت برای خودتان بسهازید 

به سهمت آینهده و خهاطرات و  شتهتمام خاطراتتان را در گنجینه ایی گذا، قدیمی

 . جدید و مثبت حرکت خواهید کرد

در این صفحه ده عطر و رایحه ایی که استفاده میکنید و یا دوست دارید را با ذکر 

 : بنویسیدکنند را اینکه چه خاطرات و چه اشخاصی را برایتان تداعی می
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ام خاطرات شما را به سمت افسردگی و خاطرات نا کد، و حال نوبت بررسی رسیده

 ؟ امید کننده میکشاند و آن خاطرات مربوط به کدام عطرها هستند

بایهد آنهها را رهها ، شته است و هیچ نقشی در آینده نخواهد داشتذخاطرات در گ

 . ذهنی آرام به دنیای که در خور شخصیتتان است وارد شویدتا بتوانید با  کنید

دیگهر نقشهی در کنند کهه افرادی را در ذهنتان تداعی میی چهره، کدام عطرها

 ؟ زندگیتان ندارند

گویید آن رایحه را به خهاطر خودتهان شاید در پاسخ می، آنها را هم کنار بگذارید

عطهر ههای هزاران عطهر در دنیها و مغازه، دوست دارید و در جواب خواهم گفت

. بهتهری دارنهدی رایحهه، داریهد فروشی وجود دارد که از چیزی که شما دوسهت

ب تر از خاطرات قدیمی خواهد بود ولی در نهایت ذابسیار زیبا تر و جدنیای جدید 

 . خود تصمیم میگیریدی آیندهاین شما هستید که برای 

را با یک عطر  این زندگیقصد دارید به خود یک زندگی جدید هدیه دهید و شما 

 . شروع کنید، استقدرتمند که نمادی از شخصیت جدید شم

باشهد کهه بطهور داشته رایحه ایی طبیعی ، سعی کنید عطری که انتخاب میکنید

اگر یادتان باشد قبال گفته  برای شما تداعی کندرا ها مداوم مناظر طبیعی وزیبایی

ایهن ورودی از خالقیت شما را افزایش خواهد داد و اینبهار ، شد که دنیای طبیعت



 011 (تیموفق ریهجده قدم تا عشق)شناخت مس

 

درباره خودتان  بایدبرای خرید تنها بروید زیرا . بود سمت حس بویایی شما خواهد

و در زمان انتخاب به این فکر کنید که دوست  شخصیت آینده تان تصمیم بگیرید

 . شما با کدام رایحه رقم بخوردی دارید آینده

در ذهنتان خواهید داشت  ظرفیتی خالی از دیگران و خاطرات قدیمیا تغییرعطر ب

 . برای افراد جدید و خاطرات زیباتری باشدتواند جایگاهی که می

گویی شخصهیت خهود را تغییهر ، عطرتان راتغییر دهید نوعاگر هر ماه "

 ". داده ایید

 )کارولینا دیور(
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 منی کنار گذاشتن غرور و کلمه؛ قدم هجدهم

ست ویروسی ، ظرفیت ذهنتان را افزایش میدهید، این آخرین قدم است که با آن

دههد زیهرا مطمهئن هسهتید کهه را به شما نمیطالعات جدید ورود ای که اجازه

 . میکنیددارید و اشتباهاتتان را پشت غرورتان پنهان  همه چیز اطالعاتی درباره

توانیههد بهه ذهنتههان میبها پهذیرش اشههتباه و ورودی اطالعهات جدیههد و کارآمهد 

ن خواهیهد دیگر و مفیدتر اضافه کرده و با استفاده از تجربیات دیگهراهای کارآیی

 . حرکت کنیدقدرتمندتر ، توانست

بطور مهداوم ، موفقهای تمام انسان، است کمبود اطالعاتبه معنای غرور بی جا 

درحال بروز رسانی اطالعاتشهان هسهتند و بهه جهای از طریق مطالعه و مشورت 

کنند زیرا باور دارند همیشهه استفاده می"حتما خواهم فهمید "از "میدانم" عبارت

، تواند رشد پیهدا کنهدیی برای یادگرفتن وجود دارد و ذهن تا بی نهایت میچیزها

پایانی ندارد و تنها یک مسیر اسهت کهه بایهد بها ی موفقیت نقطه

از قبهل بهه بیشهتر  جدیدتر ههر لحظههذهنی باز و ورود اطالعات 

 . کنیدموفقیت دست پیدا 

ه و مرحله به مرحله آموزش را با مسائل ساده شروع کرد، در دوران پیش دبستانی

و باالتر همچنان کنند و این اطالعات تا مقاطع مختلف اضافه می ذهن به کارآیی

 . پایانی نخواهد داشتی ادامه داشته و نقطه

 طالعهاتوی ورود اربهر سهدی محکهم، و غرور بهی جها "من میدانم"با عبارت 

نهدتر دور جدیهد و قدرتمخواهید ساخت و خودتان را از اطالعهات و راهکارههای 

 . خواهید کرد
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تواننهد کنند افرادی هسهتند کهه نمیاستفاده می"من"اشخاصی که زیاد از کلمه 

اکتفا کهرده  محدودشانهای خود را ببینند و تنها روی دانستهدات و ایراها کاستی

خود سنجیده و اگربه ههم های دانستهدرستی که میشنوند را با  راهکارهایوتمام 

 . آنها را رد خواهند کرد، نقض کندویا اطالعات آنها را  شندارتباطی نداشته با

قدرت تصمیم گیری و تمرکز نخواهند داشت زیهرا بطهور مهداوم بایهد ، این افراد

 . باشنداند مراقب سدی که ساخته

مثبتهی ههم ههای قاعهدتا خروجیمناسب های این افراد به خاطر نداشتن ورودی

 . نخواهند داشت

مسیر موفقیت بی انتها قرار بگیرید باید انعطهاف پهذیر بهوده و خواهید در اگر می

اطالعات بیشتر و بهتری را به ذهنتان وارد کنید تا بعد از ههر بهار موفهق شهدن 

 . بعدی داشته باشیدهای بیشتری برای موفقیت در مرحله یهای بتوانید خالقیت

یها مهن بهتهر درست تصمیم میگیهرم من ، من انجام میدهم، دانماین که من می

اصال منطقی و کارآمد نیست زیرا اگر شهما از همهه جههات بهتهرین ، فکر میکنم

 . هرگز به دنبال راه موفقیت نمیگشتید، بودید

عهدم دسترسهی بهه در واقع در این قسمت تنها ایراد درعدم پذیرش اشتباهات و 

 . اطالعات مفیدتر است

بها تمهام به این بزرگهی  جهانیدر که غرورتان را کنار بگذارید و باور کنید زمانی 

به ذهنتان بر خواههد خهورد و بهرای ، در واقع چیزی نمیدانید، اطالعاتی که دارید

کرد و  خواهدورود اطالعات درست را باز های درب، ایرادات را برطرف کنداینکه 

 . مثبت پیش خواهد رفتهای آهسته و پیوسته به سمت آگاهی
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بهه آرزوههایش مام انسانها وجود دارد و هرقدر ویروسی است که در وجود ت"من"

هنش ذو برنده کسی است که ظرفیت  بزرگتر خواهد شد"من"این ، شودنزدیکتر

و فراتهر از خهودش را ببینهد و  پاک نگاه داردرا به طور کامل از غرور و خودبینی 

 . باز بگذارد و به اطالعاتش بیافزایدها مثبتورودی اطالعاتش را هر زمان بروی 

ذهنتهان را پرکنهد در واقهع  ظرفیهتباز هم در مرحله ایی از موفقیت  "من"اگر 

 . و در همان مرحله گیر خواهید کردت دوباره بسته خواهد شد ادی اطالعوور

دنیا پر از چیزهای ناشناخته است که اگر ظرفیت ذهنتان از این اعمهال ویهروس 

 . ز کندباها تواند جایی برای ناشناختهمی، گونه خالی شود

و  انسهان را از اسهرار وجهودی دیهدگاهتنهها ، و اطالعهات منفهیهها هرج و مرج

و بهترین سرگرمی برای رسهیدن بهه تمهام آرزوهها  پوشانددنیا میهای ناشناخته

تمام آرزوها تنها در ذهن خود انسان زیرا کلید ورود به ، یافتن قدرت درونی است

 . است

بها ، هها و سهالهاشده و افراد برای یافتن آن ماهمانند گنجی که در بیابانی پنهان 

 ذهن شهما در کلیدی که. میگردندبه دنبال آن ها و نشانهها دنبال کردن عالمت

کلید تمام آرزوهایتان است که با کنار زدن افکار و اعمال و احساسات منفی ، ست

هها بها را به شما نمهایش خواههد داد و تنها و نشانهها عالمت ذهن، و در آرامش

وبعد  خود را حل کنید"چطور موفق شوم  "توانید معمایمی، چیدمان درست آنها

و  خود بسپارید و با کمی تالش و بدون دردسر همه چیز را به ذهن خردمند از آن

 . گر برآورده شدن آرزوهایتان باشید نظاره ورود اطالعات مثبت
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در قدم اول اطالعهات قدم اول و قدم آخر مربوط به ورودی اطالعات هستند که 

پهر ههرج و ههای به خاطر قرار گرفتن در محیط نامناسب و منبع اطالعات منفی

اجهازه ورود اطالعهات وارد میشود و در قدم آخر به خاطر غرور و خهودبینی  مرج

پهردازش  وهها درانبار شدن منفیمشکل ها قدمی و در بقیه شودمثبت صادر نمی

 چگهونگیمشکالت از همان ورودی اطالعهات و  بیشتردرنتیجه ، اشتباه آنهاست

و اطالعت راه دورکردن انرژی  مطمئن ترینو  آنها نشات میگیردپردازش کردن 

 . است منفی و تفکرات اشتباه

باور کنید در هر مقطع تحصیلی که باشید و هر مدرکی که داریهد بهاز ههم ههیچ 

بیشتر موفهق شهدن  دانید و برایچیزی در مقابل حجم باالی اطالعات دنیا نمی

های و دانسهته "مهن"با کنار گذاشهتن . تر کنیدقویباید اطالعات را روز به روز 

خالی خواهد شد که جایشان را اطالعات به روز هنتان ذ ظرفیت زیادی از، خودتان

 . کندو پیشرفته تر پر می

مورد از مواقعی که از کلمه مهن اسهتفاده میکنیهد را بها علهت  پنجدر این صفحه 

آنهها  از علهت و نتیجهه ایهی کههپرغرورتان را با های وپنج مورد از رفتاربنویسید 

 : گرفته اید را بنویسید
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که زمانی تمام مواردی که نوشته ایید را با دقت و با جزئیات بررسی کنید و ببینید 

بی دارید و در یکهی از از کلمه من استفاده میکنید که قصد خودنمایی وبرتری طل

افهزایش با خود قرارداشتند که این صفت را کنار گذاشته و تنها بهه دنبهال ها قدم

اطالعاتتان را های توانید کاستینمیغرور دارید که قدرونیتان باشید و در مواردی 

هنگامی که علت رفتار خود را با جزئیهات . و نقاط ضعف خود را ببینیدقبول کرده 

و آزادانه تر همهراه  شناختهاطالعاتی خود را های و نقصها م کاستیبنویسید تما

 . با اطالعات مثبت در راه موفقیت قدم خواهید گذاشت

 ". باشد و هم خواستار آموختن مغرورتواند هم هیچ کس نمی"

 ماکسول( )جان

را خوانده ایید و حال باید به تک تک نوشته هایتان رجوع کرده و بها ها تمام قدم

مقهدار از عمهر و ببینیهد در ایهن همهه سهال چهه  قت تمام آنهها بررسهی کنیهدد

و در عین حال چه ذهن پهر  اییدگرانبهایتان را در مسیرهای بی محتوا هدر داده 

بها اطالعهات و اگر بجای آنها ورودی ذهنتهان را  اضطرابی برای خود ساخته ایید
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هم ذهنتان ار داشتید و هم در مسیر موفقیت قردر حال حاضر ، مثبت پر میکردید

 . آرام بود

مههم ، گذشته و اشتباهات قبلی و زمانی که از دست داده ایید اصال مههم نیسهت

شما از همین لحظهه شهروع خواههد شهد و ههیچ ی این است که باور کنید آینده

 . شما و دیگران وجود نداردی ارتباطی بین آینده

بگذاریهد و  ا در صندوقچه ایهیموقع این است که تمام گذشته و تفکرات منفی ر

شاید در آینده به آنها سری زدید که یادتان بیاید ، آنرا در اعماق ذهنتان قرار دهید

 . تمام آنها را کنار گذاشتید تا به تک تک آرزوهایتان برسید با چه قدرتی

و تنهها  تاکید تمام این هجده قدم روی آزاد سازی ذهن و ورودی اطالعات است

و اگر دقت  د که شما برای شناخت مسیر موفقیت به آنها نیاز داریدچیزهایی هستن

های ی درصد بسیار زیادی از آسیبحتمنفی های ویروس از رهاییکرده باشید با 

 . شویدجسمی را هم متحمل نمی

کنند بلکه جسمتان را ههم بیمهار تفکراتی منفی که نه تنها ذهنتان را تخریب می

 . کردخواهد 

 بررسی اجمالی

تاریرآنهها روی در این قسمت تمام این هجده قدم را بطور خالصهه و چگهونگی 

 ؛ ذهن را میبینید

 امید< پندار نیک/1

 خالقیت <گفتار نیک/6
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 ورود اطالعات مثبت</حذف غرور19

 خود مثبتمرحله هم مساوی ست با ه ناین 

ی کهه نیهاز هایبوضوح میبینید که برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت به تنها چیز

ذهنی مثبت و خالقیت خودتان است که تنها راه دسهتیابی بهه اینهها کنهار ، دارید

تان را بشناسید و بقیه راه را ذهنتهان ست که خود واقعیگذاشتن اطالعات منفی 

دهد و فقط کافی سهت خواهد رفت و آن خالقیت هایست که ارائه می به تنهایی

 . که دارد را از او بگیریدهایی تنش

خود قدرتمنهد و ذههن خهارق ، زمانی که ذهنتان را مرحله به مرحله پاک میکنید

و به حجمهی خهالی و  خود را میبینید که سالهاست انتظار شما را میکشدی العاده

و بعهد ید آنرا با اطالعات مربوط به استعدادهایتان پرکنید بی نهایت میرسید که با

مثبت خواهد کهرد و کارآمد و ، راه کارهای متفاوتی هنتان شروع به ارائهذاز آن 

توانید خیلی زود به تمام آرزوههای خهود با سرعتی بسیار باال و تالش مستمر می

 . کنید دست پیدا

هیچ وقهت از فهردا  هیچ وقت برای رسیدن به آرزوها دیر نیست و

جهایگزین کهردن و بها  از همین االن شروع کنید، شودشروع نمی

شناخت استعداد و و درون نگری و ها اطالعات مثبت به جای منفی

زندگی جدید و پر از اتفاقات زیبا را برای خود ، کنار گذاشتن تر 

دن باور کنید هیچ چیزی در این دنیا عذاب آور تهر از حسهرت خهور. رقم بزنید

که میتوانستید با شادی پیروزی و موفقیت سپری کنید هایی حسرت لحظه، نیست

 . ولی آن شادی را با تنبلی و ترس و اطالعات بیهوده پر کرده ایید
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س چهه کهاری پهکهه خوانید به این فکر خواهید کرد میرا ها قدماین  زمانی که

 . خود را چگونه سرگرم کنیدباید ، ف آنها از زندگیتانذتوانید انجام دهید و با حمی

ی قهدرت خهارق العهاده، جواب این است که باید فقط به آرامش برسید تا بتوانید

همانطور که از اسمشان مشخص است سهرتان را ها سرگرمی، خود را کشف کنید

 . گرم کرده و شما را از خودتان و مسیر موفقیتتان دور خواهند کرد

منهابع بهزرگ درآمهد و بهرای شهما تنهها ، که برای طراحهان آنههاهایی سرگرمی

 . سرگرمی و دور افتادن از مسیر آرزوهاست

 و پی بردن بهه که همه آنها محصول تفکر انسانها وجود دارددنیا ز در هزاران چی

همان وسایلی که ههر روزه بهرای راحتهی خهود ، اختراعات. قدرت خودشان است

یا چیزهایی که با  انند خودکارمصرف میکنید حتی آنهایی که بسیار ساده هستند م

مثال همان متنوعی که میل میکنید  غذاهایو یا ها آن سرگرم میشوید مانند بازی

یها خوانیهد که برای کسهب اطالعهات بیشهتر میهایی ساندویچ معمولی یا کتاب

 . هزاران مورد دیگر دهند ورا زینت میها آرارهنری که خانه

ههای هنشان را روی استعداد و خالقیتذد که آنها تماما محصوالت افرادی هستن

در ، خود متمرکز کرده و قصد داشتند که با ارائه چیزی که خالقیت خودشان است

 . دنیا ظاهر شوند

، بینهایی، تر اسهتتوانید به این فکر کنید که کدام حس شما قهویمی آرامشدر 

ان را بها حهس سعی کنید قدرت تفکرتبویایی و یا شنوایی و بعد ، المسه، چشایی

یها یهک موسهیقی ، عطری شاید بتوانید یک هنرمند و یا یه سازنده،، درگیر کنید
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مجسمه سهازی و ههزاران دادن خیلی ماهر باشید و یا شاید استعداد دیگری مثل 

 . شاید دیگر

کنکاش در ذهن ه باید بتنها  و تواند بیان کند که استعدادی نداردهیچ انسانی نمی

 . واقف شود ه آنخود بپردازد تا ب

 غرقدر واقع خود را بیشتر اینکه در هجوم افکار منفی با سمت موفقیت شنا کنید 

خواهید کرد زیرا باالخره خسته شده و دست از شنا کهردن خواهیهد کشهید ولهی 

جههت حرکهت را در ، آرام کنیهدهها هنگامی که ذهنتان را با پاک کردن آلودگی

توانید بهه جلهو و جلهوتر ت مثبت و کارآمد میآرامش میابید و با همراهی اطالعا

در اینصورت شما تنها نیستید و انبوهی از اطالعات مثبت بهه شهما ، کنید حرکت

 . توانید راه کارهای درست را بیابیدکرده و میکمک 

اینکه تا کاری برای انجام ندارید تلوزیون را روشن کنید یا در اینستاگرام و فضای 

اصال راهکار مناسبی بهرای رفهع حهس ، ای نامربوط باشیدمجازی به دنبال چیزه

استعداد و قدرت خالقیهت شماسهت کهه سرگرمی واقعی همان ، سرگرمی نیست

 . فوق العاده لذت بخش و کارآمد خواهد بود

های از تمام سرگرمی، هنی فعال و کارآمد دارندذکه قدرتمند و موفق های انسان

کننهد نهه بهرای نمهایش داشهته تفاده میدیگر برای کسب درآمد اسههای انسان

 . هایشان

و گیرنههد آنههها دو زنههدگی دارنههد یههک زنههدگی شخصههی کههه در آن آرامههش می

دوم زنهدگی اجتمهاعی کهه در آن از راهکارهای موفقیت بیشتر را پیدا میکننهد و 

 . کنندموفقیتشان کسب درآمد می
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تمهاعی تقسهیم زمان اینست که شما هم زندگیتان را به دو بخش خصوصی و اج

در دنیهای  زنهدگی نمهایش، بهاز گردانیهدتان و ارامش را به زندگی شخصیکنید 

خود را در گرداب چگونگی برخورد و نظرات  و بطور مداومبی فایده است مجازی 

 . و از مسیر موفقیت دورتر خواهید شد دیگران گیر خواهید انداخت

ن را به سهمت مثبهت ههدایت اطالعات ورودی به ذهنتادر هر قدم نیاز دارید که 

 . خواهد شدها کنید و این موجب خالی شدن ذهنتان از منفی

ی دربهاره، جسهتجوگرههای موتوردر بی ههدف از اینسهتاگرام ی به جای استفاده

، و به جای گوش دادن به اخبهار موضوعاتی که به آنها عالقه دارید جستجو کنید

ی و یا دربهاره همراهتان نصب کنید هایصوتی را روی تلفن کتابهای نرم افزار

اینکهار باعهث ، اطالعاتتهان را افهزایش دهیهد، رسدهر چیزی که به گوشتان می

به آن جذب شوید و خواهد شد تا رفته رفته موضوع عالقه مندی خود را بیابید و 

 . این استعداد با کمی خالقیت به یک قدرت تا بی نهایت تبدیل خواهد شد

ری اطالعات در مورد کشهور چهین شهروع کنیهد تها علهت خوب است با جمع آو

 . این کشور را متوجه شویدموفقیت 

و تفکرات درست بهر بهازار تولیهدات و کشوری که سالهاست با تنوع محصوالت 

 . اختراعات دنیا مسلط شده

 کمی درباره گذشته این کشور و قبل از رسیدن به این مرحلهه از بلهوغ اقتصهادی

تجربهه رکهود اقتصهادی وحشهتناکی را ، که با جمعیت باال کشوری، مطالعه کنید

، مهردم بهه خهاطر فشهار اقتصهادی و قحطهی بیشهتری ازبطوری که نهیم ، کرده
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کردند و حاال به عنهوان یهک کشهور بسهیار گرسنگی و شرایط بدی را سپری می

 اند. قدرتمند در سطح دنیا مطرح شده

کمترین امکانات و تنها بها  با تک تک آنها از خودشان شروع کرده و سعی کردند

 . باالتر دست یابندی به مرحلهتکیه بر ذهنشان 

در سطح بسیار سهاده و ایهن رونهد در سراسهر  تولیدات خانگی، اختراعات کوچک

کار را به جایی رسهاند کهه بهه خهاطر زیهاد بهودن سهطح ، کشور و به مرور زمان

 . به کل جهان بفروشنددها تولیدات مجبور شدند آنها را به کشورهای اطراف و بع

نقاط خرید را در تمام کشورها شناسایی ، قبل از شروع صادرات با حجم بسیار باال

بازارهای کوچکی را در آن نقاط برپا کرده و محصوالت خود را با قیمت کردند و 

عرضه کردند و آرام آرام با همهین روش ههم خودشهان و ههم کهل  بسیار پایین

 . هدایت کردند هنگفتیوت به سمت رر کشورشان را

ذهنتان بسیار قدرتمنهد بهه کمهک شهما ، هنگامیکه در مسیر درست قرار بگیرید

 و از تمام امکانات برای رسیدن شما به آرزوهایتان استفاده خواهد کردخواهد آمد 

خسته نخواهید شد ، و مسیر درست مسیری است که شما هرقدر هم تالش کنید

 . حتی اوقات فراغتتان را هم با آن پر خواهید کرد بلکه انرژی بیشتری گرفته و

تواند به کشف نمی، تا زمانی که موتورذهن به سمت دیگران حرکت کند

 . درونی خود معطوف شود داستعدا

راحت طلب است و ساده ترین کار اسهتفاده از ایهده دیگهران و بسیارذهن انسان 

کهار  ز ذههن بهرای انسهانزیهرا تفکهر و اسهتفاده ازندگی میمان وار خواهد بهود 

در انتهای مسیر و به خاطر نداشتن اطالعهات بیشهتر در آن ست و مشکلی بسیار
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را بها  و منفی و مثبتموجود اطالعات ، خواهد بودمجبور ، ادامه مسیر مورد برای

رود و هن راحت طلب بدنبال کسب اطالعات مثبهت نمهیذزیرا ، کندآن آمیخته 

 . کندکه به آن وارد میشود استفاده می تنها از اطالعات پیچ در پیچی

و رسد که بتواند خالقیت درونیش را فعهال کهرده هر انسان زمانی به موفقیت می

 . آنرا با امکاناتی که دارد تطبیق دهد

تا به خودش مشغول شده و استعدادتان را از میان  هنتان سخت بگیریدذمدتی به 

را  شهما چنان آرامشی دنیای، به بعدبیرون بکشد و از آن زمان تمام هرج و مرج 

فرا خواهد گرفت که با باالترین سرعت به آرزوهایتان دست خواهید یافت و اگهر 

همهوار  ذهن خودتهان در کمهال آرامهش راه را، در مسیر به مشکلی برخورد کنید

 . این مستلزم ذهنی آرام و ورود اطالعات مثبت است وخواهد کرد 

عتماد و برای افزایش قدرتش اطالعات کارآمد به آن زمانی که به قدرت ذهنتان ا

با قدرت پیش بینهی کهه از کنهار ههم چیهدن ، ذهن هم بابت تشکر، وارد میکنید

 . با سرعت باال به شما ارائه خواهد دادرا ها راه حل، اطالعات درست کسب میکند

الطبیعهه ماورهای برای دستیابی به آرزوهایشان به دنبال انرژیها بعضی از انسان

ساخته میشود  ن خودشانذهدر ماورالطبیعه های هستند ولی غافل از اینکه قدرت

همهان راه کارههای ها آن قدرت، راه رسیدن به آن قدرت را پیدا کنندتنها باید و 

 . کندارائه می، فوق العاده ایست که ذهن آرام

وجود نهدارد مسیر دیگری به جز موفقیت ، برای کسانی که این قدرت را بشناسند

بزرگتهری خواهنهد و هر لحظه به آرزوهایشان نزدیک تر شده و حتهی آرزوههای 

 . داشت
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و در واقهع کودکهان را بها وسهایل بهازی متفهاوت سهرگرم میکنهیم طور که همان

بهه دنبهال ایهن خواهیم قدرت خالقیت وعملکرد ذهنشان را افزایش دههیم و می

ا بیابیم تا آنها را در مسیر درسهت مختلف رهای هستیم که استعدادشان در زمینه

اگر ذهنتان را بیکار کنید همین اتفاق برای شما هم خواهد افتاد و ، همراهی کنیم

به چیزهایی که دوست دارید مشغول خواهید شد و بعد از مهدتی اسهتعداد خهارق 

در خود را کشف خواهید کرد و با وارد کردن اطالعات درست و منطقهی ی العاده

 . ت و آرزوهایتان قرار خواهید گرفتمسیر موفقی

در وجودتهان شناسهایی هر کدام از آنهها را برای هر قدم سه روز وقت بگذارید تا 

و سهعی  آنها را با اطالعات مثبهت جهایگزین کنیهد وو بتدریج آنها را حذف کنید 

دارید را مثبت نگاه  آنهایی که اصالح کرده اییدبعدی همچنان های کنید در قدم

ماه بعد قدرت نمایی و دستاورد ذهن خودتان را به وضوح ببینید تا با  8ثر و حداک

ههای دستاوردی که تنها با کنهار زدن ویروس، تمام وجود به خودتان افتخار کنید

و هدیه یی است که ذهن به خهاطر آرامشهی مخرب و ناکارآمد به آن رسیده ایید 

 . که به آن عطا کرده اید به شما خواهد بخشید

وانید سه ماه برای شناخت قدرت درونیتان وقت بگذارید و یها سهی سهال بهه میت

این انتخاب شماست که کدام مسیر ، دنبال آرزوهایتان به این سو و آن سو بدوید

ولی ذهن خردمند همیشه بهه دنبهال سهاده و کارآمهدترین راه را انتخاب میکنید 

 . است

، اخبهار کشهورهای گونهاگون، چهه دارنهد، چه میگویند، اینکه دیگران چه میکنند

تلوزیونی بی محتوا هیچ کهدام بهه ذههن شهما و های سریال، زندگی سلبریتی ها
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دستاوردی برای موفقیهت و آرزوههای شهما نخواههد زندگی شما مربوط نیست و 

 . کندپنهان میها استعداد و خالقیتتان را بیشتر درمیان هرج و مرجداشت و فقط 

پافشاری ، روی تالش کردناند ی موفقیت طراحی شدهدر تمام مسیرهایی که برا

ویها ؟ یک سوال پیش میاید واین است که تالش در چهه راههیزیادی شده ولی 

 . بیابیم که در آن تالش کنیم اصال چگونه مسیر رسیدن به هدف را

مهمترین رکن برای دستیابی به آرزوهاست ولهی در ابتهدا بایهد مشهخص تالش 

که آن هم درست بعد از کنهار زدن تفکهرات ستعداد دارید کنید که در چه چیزی ا

های ذهن با کشف استعداد و ارائه خالقیت و پدیدار خواهد شدبهم ریخته منفی و 

بهه  لحظهه، در مسیر موفقیهتتوانید متفاوت به کمک شما خواهد آمد و آنگاه می

 . ه نزدیک شدن به آرزوهایتان را ببینیدظلح

تنها با هماهنگ کردن اسهتعداد و موفق نبودند و ، ابتدا موفق درهای تمام انسان

 اند. کردهدست پیدا امروزشان  خالقیت و امکانات و قدرت تمرکز به جایگاه

تها  از همین امهروز شهروع کنیهد، اگر به دنبال لذتی ابدی و تمام ناشدنی هستید

رده و ذهنتهان کافی وقت تلف کی تا به امروز به اندازه، خود را رقم بزنیدی آینده

و  تلوزیهونیهای را آشفته کهرده اییهد و تمهام دنیهای مجهازی و اخبهار و برنامهه

بایهد شهروع بهه  لحظهرا کامال میشناسید و از امروز و از همین  سرگرمی هایتان

 . کنیدشناخت قدرت درونی خودتان 

یهی روزی از خواب بیدار میشوید و کنارتان نامهه ا، کمی رویا پردازی کنیم بیایید

نه صدایتان شنیده شود و نه ، شده اییدنامرئی شما : در آن نوشته شدهمیبینید که 
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یک دستاورد که نام خودتهان روی آن حهک شهده ی تنها با ارائه ودیده میشوید 

 . دوباره به دنیای عادی باز میگردید، باشد

هم  تصویر نامرئی شدنتان را، همانطور که برای رویاهایتان تصویر سازی میکنید

 . شنودبیند و هیچ کس صدایتان را نمیشما را نمیی اینکه هیچ کس، بسازید

کنید که مهم نیست و ههر کهاری دلهم بخواههد را انجهام در ابتدا به این فکر می

ولی انسان اجتماعی است و به روابط مختلف برای رفع نیاز همدلی و هم ، میدهم

طمئنا بعد از مدتی کالفه و بههم به این روابط اجتماعی نیازمند است و مصحبتی 

وبعد از کالفگی حتما به  توانید وجودتان را اربات کنیدزیرا نمی ریخته خواهید شد

نتهان ذخیهره ذهدر این مدت اکثر اطالعهاتی کهه در  دنبال راهکار خواهید گشت

فایده ایهی بهرای شهما ، سرگرمی شما بوده اندتنها یعنی اطالعاتی که کرده ایید 

 . رقم نخواهند زد را و دستاوردی مختص به خود شمااشت دنخواهند 

و اطالعات و استعدادتان نهایت بهره را ببریهد تها بهه  باید شروع کنید از امکانات

 ؟ چه چیزی ارائه میدهید، زندگی عادی باز گردید

، یک غهذای فهوق العهادهی طرز تهیه، درآمیک اختراع کا، یک هنر بسیار جذاب

 .... یا

را با دقت انجهام داده ها یعنی تمام قدم جواب این رویا پردازی را بیابیدزمانی که 

 . ایید و به قدرت درونیتان پی برده ایید

کردن به این قدم هاست زیهرا در ههر درست مانند عمل بازگشت به دنیای عادی

تها بهه  سر خواهد رفت و در هر دو بهدنبال چهاره ایهی میگردیهد شمادو حوصله 
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و تفکرات و احساسات منفی کارآمد نیستند  در هیچ کدام از آنهاو  درزویتان برسیآ

 . در آرامش باید به جستجوی راه حل کارآمد بگردیدتنها 

 ؟ کنیدمیچرا شما یکی از افرادی نباشید که دستاوردهایتان را به دنیا صادر 

ی روآنها در اوج فقر و گرسهنگی ، خارق العاده نبودند و نیستند، مردم کشور چین

خهود و ههم نیازههای ههای وتوانستند هم نیازخودشان و قدرتشان متمرکز شدند 

 . کشورهای دیگر را تامین کنند

خود بکشید ولی در های در این مسیر شاید مجبور باشید مدتی دست از سرگرمی

دنیهای خهود و  و میتوانیدعوض یک سرگرمی زیباتر و خالقانه تر خواهید داشت 

بهاور خواهیهد و از آن به بعد همیشه شاد خواهید بود زیرا کنید دیگران را عوض 

 . کرد که راه حل مشکالت تماما در ذهن قدرتمند خودتان است

تنها بهه خودتهان بسهتگی دارد ولهی اگهر ، عمل کنید یا نه، اینکه به این قدم ها

خود را خسته نکنید زیهرا ههیچ ، یگردیدمبدنبال مسیرهای ساده تر برای موفقیت 

کوتاه نیست که نتیجهه اش ههم کهامال مهوقتی و در به جز اعمال منفی مسیری 

 . ولی منفی تر به خودتان باز خواهد گشتنهایت با چرخش همان توپ 

بها دسهتیابی بهه ، شما تنههاکوتاهترین مسیر هستند که ها دهم این قدمقول می

 . آرزوهای خود خواهید رسیدی قدرت درونیتان به همه

هم از این ها مثبت، با باری سنگین تر به انسان باز میگردندها همانطور که منفی

قانون تبعیت کرده و مثبت تر باز خواهند برگشهت و مسهیری از تفکهرات مثبهت 

 . نشات بگیرد با کوله باری پر از زیبایی به سمت شما هدایت خواهد شد
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ذهنتان آشنا شدید و شش ویروسی که ها خروجیبا سه منبع اصلی ها در این قدم

نه راهکهار بهرای افهزایش  با آشنا شده اید و، کنندهدایت میها به سمت منفیرا 

مواجه شدید که تمام آنها در کنار ههم یعنهی بهه آرامهش رفیت داخلی ذهنتان ظ

و آرامش یعنی توقف در مسهیری کهه در آن سهردرگم هسهتید تها رساندن ذهن 

 . متوجه شویدبتوانیدعلت گم شدن یا پیدا نکردن مسیر درست را 

توانیهد ولهی می، کارمشهکلی اسهت، اینکه صد درصد به تمهام آنهها عمهل کنیهد

تهاریرات کم کرده و مطمئن باشید زمانیکه را  روی ذهنهای از فشارحداالمکان 

خود به خود به سمت انجام صد در صد آنهها حرکهت خواهیهد ، را درک کنید آنها

 . کرد

تا با تمام وجهود بهه  بازیابی کنیدرتش را قداست که ذهنتان سالهاست که منتظر 

ذهن شما اولین شخصیتی اسهت کهه تنهها بهرای کمکتان بیاید زیهرا 

همانطور که تها ، موفقیت و رساندن شما به نهایت موفقیت خلق شده

که با هایی تا همین جا هر بار اطالعاتی کارآمد البته با توجه به ورودی امروز وبه 

بهه او هها شما هم با کنار زدن منفی، ه شما ارائه داده استرا ب، آن وارد کرده ایید

 . هدف خلقتش برسدکمک کنید تا آزاد و رها به 

همچنان به دنبال راه رسیدن  وزندگی کرده ، آنطور که دوست داشتیدتا به امروز 

هنتهان ذبهه ها با این قهدمو شاید کمتر ماه سهتنها ، به موفقیت و رروت میگردید

ید و وشهدست بکهار  اینکهکالم ی خالصهوبی کند یاخودش را باز توقف دهید تا

و منفهی اطالعاتی های اینکه حوصله تان سر خواهد رفت روی ورودیعلی رقم 

را از  خودهای و خالقیت استعداد ذاتیبی مورد ذهنتان قفل بزنید تا های پردازش
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را انسان که ست  این تنها راهی چونید ذهن بیرون بکشهای میان بهم ریختگی

 . خواهد کرد تا انتهای رشد فردی و موفقیت و رروت هدایت

 . یکی از موفقیت هاست، توقف به هنگام سرگردانی

 ('ع'علی)حضرت 
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 . موفق باشید


