
راز جراح شدن یک نظافتچی ساده

فصل دوم
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  سال ها پیش دریکی از شهرهای استرالیا جوانی بود که می خواست جراح شود. 
او حتی دیپلم خود را نگرفته بود. برای امرارمعاش مطب پزشکان را تمیز می کرد. 
رویای جراح شدن، آن قدر در ذهنش قوی بود که هر شب نام خود را تحت عنوان 
او تجسم چنین صحنه ای چندان  برای  نام ها می دید.  قاب  در  پزشک متخصص 
مشکل نبود. چون روزها حین نظافت مطب دکترها، شیشه  قاب گواهینامه  پزشکی 
آن ها را نیز پاک می کرد. بنابراین می توانست نام خود را در عالم خیال بر روی یکی 
از این قاب ها ببیند، دست کم ماه ها این رویا را در سر می پروراند. طولی نکشید که 
نتیجه  تخیالت او به بار نشست. یکی از پزشکان که آن جوان مطبش را نظافت 
می کرد، به او یاد داد که چگونه ابزار و ادوات جراحی را استریلیزه کند و آمپول بزند 
و حتی در موارد اورژانس دستیار پزشک شود. طولی نکشید که پزشک پی به عالقه 
جوان برد و تصمیم گرفت به او کمک کند. پس او را به کالج و بعد هم به دانشکده  

پزشکی فرستاد. بعدها این جوان یکی از جراحان کانادا شد.
مگر او چه کرد؟ رویایی را به سر راه داد بعد هم تصویر روشنی از آن ساخت و در 

ذهن نشاند. او از قوه تخیل خود بهترین بهره را برد.
هدف این جوان جراح شدن بود او مدام در این اندیشه بود که پزشک شود. این ایده 
را در ذهن می پروراند و با آن زندگی می کرد، راه های نیل به آن را سبک و سنگین 
می کرد و این کار را باپشتکار تمام تا آنجایی ادامه داد که هدفش در ضمیر باطنش 
کامال مستقر گشت و به صورت اعتقادی راسخ درآمد و راه های تحقق رویایش را 

فراهم ساخت.
حال اگر او به مانند مردم عادی به خود گفته بود؛ من حتی دیپلم ندارم، پولی در 
بساط ندارم، دیگر از من گذشته که درس بخوانم تازه باید سال ها صبر کنم، سختی 

بتوانید جزئیات را مجسم کنید آن را عمیق تر تجربه  هر چه روشن تر و عمیق تر 
خواهید کرد و کمتر به صورت یک ناظر به آن خواهید نگریست.

«استفان کاوی، نویسنده کتاب هفت عادت مردمان موثر»
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بکشم و... قبل از این که رویایش به حقیقت بپیوند از همان آغاز شکست می خورد. 

• نکته:	
اگر آدمی طرز تفکرش را با محدودیت ها قفل و زنجیر  کند، قبل از این که رویایش 

به حقیقت بپیوند از همان آغاز شکست خواهد خورد.

گذشتگان و تجسم

همواره  تجسم  قدرت  است  تاثیرگذار  بشر  زندگی  روی  تجسم  که  قرن هاست    
یکی از برجسته ترین ابزارهای شناخته شده  بشر برای دستیابی به رویاها و اهدافش 
بوده است. در تمام طول تاریخ انسان ها این موضوع را درک کرده بود که تمرکز 
و تجسم بر خواسته هایش، راه تجلی آن ها را می گشاید. انسان ماقبل تاریخ تصویر 
خوراکی هایی را که دوست داشت، بر روی دیوار غارش حک می کرد. او بر این باور 
بود اگر مدام به این تصاویر نگاه کند سرانجام نیروی نامرئی، خوراکی های اطراف 

او را به  سویش خواهد کشاند و این اتفاق بارها برایش رخ داد.
در کتابی می خواندم بودائیان نیز نیروی تصویرسازی ذهنی و عبارات تاکیدی مثبت 
را باهم درمی آمیختند، آن را دستگاه نیایش می نامیدند و در زندگی شان از آن سود 

می جستند.
مصریان باستان از نیروی سحرانگیز تصویرسازی ذهنی در مقبره ها و اهرام مصر 
استفاده می کردند. به محض تولد یکی از اعضاء خاندان سلطنتی، آرامگاهی به نام 
او بنا می شد که بر روی دیواره های آن تصاویری از زندگی او از ابتدا تا انتها حک 
می شد و تمام آرزوهای خوبی که برای او در نظر داشتند را به تصویر می کشیدند. 

آنچه انسان را اشرف مخلوقات کرده، نیروی تخیل اوست.
«شکسپیر» 



فصل 2 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

46

آن ها معتقد بودند که این تصاویر در زندگی واقعی این شخص به حقیقت می پیوندد.

عبور از مرزهای نبوغ
   دکتر چارلز گارفیلد، به هنگام تماشای تمرینات فضانوردان در زمین و در محیطی 
مشابه فضا تصمیم گرفت ویژگی های افرادی را که در کار خود به اوج موفقیت 
می رسند را موردبررسی قرار دهد. نتیجه پژوهش های او نشان می داد تقریبا تمام 
افرادی که در جهان به اوج موفقیت رسیده اند، قدرت تجسم نیرومندی داشته اند. در 

واقع آن ها پیش از انجام کار، اتمام موفقیت آمیزآن کار را می دیدند.
استفاده  فکری(  )آزمایش های  خالق  تجسم  از  شانزده سالگی  در  انیشتین  آلبرت 
می کرد تا کشف کند سرعت نور ثابت است. او خودش را تصور می کرد که سوار بر 
گاری، یک نقطه نور را دنبال می کند. انیشتین توضیح می دهد: «کلمه ها یا زبان 
در سازوکار فکری من نقش خاصی ندارند. افکار من را تصاویر تشکیل می دهند.»

ناشنوا شد،  اواخر عمر کامال  در  آلمانی که  آهنگساز معروف  و  پیانیست  بتهوون، 
ذهنش  در  را  آن ها  و  می جست  بهره  تجسم خالق  از  آثارش  آخرین  خلق  موقع 

تصویرسازی می کرد.
جک نیکوالس، گلف باز افسانه ای می گفت: «هرگز توپی پرتاب نکردم، مگر اینکه 

از قبل تصویری دقیق و متمرکز از آن را در سر داشتم».
مورخان نوشته اند؛ «ناپلئون بناپارت مدت ها قبل از شروع جنگ، نقشه هایی بزرگ از 
سرزمین هایی که می بایست فتحشان می کرد در مقابلش قرار می داد و با پرچم های 
رنگی که بیانگر فتح و پیروزی بودند، نقشه ها را تزیین می کرد. او تمام برنامه ها و 
اهدافش اعم از طول رژه ها، نقطه رویارویی با دشمن و حتی اشتباهاتی که دوست 

داشت دشمن مرتکب شود را دقیقا می نوشت و تجسم می کرد».
راجر بین ستر اولین دونده ای بود که توانست یک مایل را در عرض چهار دقیقه 
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بدود. وقتی از او راز موفقیتش را پرسیدند، گفت: «من قبل از مسابقه بارها و بارها 
تصور می کردم که رکورد را شکسته ام».

دیدن یعنی باور کردن

مخلوقاتی  «انسان ها  می نویسد:  سخت»  «هدف های  کتاب  در  مورفی  مارک    
دیداری هستند، فقط وقتی چیزی را می بینید، آن را واقعا باور می کنند». بنابراین 
ذهن خود مجسم  در  را  چیزی  بتوانید  وقتی  کردن(  باور  با  است  مساوی  )دیدن 
کنید، درک بهتری از آن پیدا می کنید. وقتی مردم مطلبی را به واسطه  شنیدن یاد 
می گیرند، سه روز بعد تنها 10 درصد آن مطلب را به یاد می آورند. بااین وجود اگر 

تصویری در آن لحاظ کنند میزان یادآوری شان به 65 درصد افزایش می یابد.

تجسم خالق چیست؟
   شاگتی گواین در کتاب «تجسم خالق» می نویسد: «تجسم خالق فن استفاده 
از نیروی خیال برای آفرینش خواسته های زندگی مان است. تجسم خالق کاری 
تازه، عجیب و غیرعادی نیست. همه ما هرروز و درواقع هر دقیقه به آن سرگرمیم. 
هدف انسان می تواند در هر سطحی، خواه مادی یا معنوی، عاطفی و یا ذهنی باشد. 
در هر سطحی که بخواهید می توانید کارکنید و همه آن ها نیز برایتان مثمر ثمر 

خواهند بود».
باید آگاه باشید که تجسم خالق با خیال پردازی متفاوت است. خیال پردازی، چیزی 

نبردهای زندگی همیشه به سود قوی ترین ها یا سریع ترین ها پایان نمی پذیرد! دیر 
یا زود برد باکسی است که بردن را باور دارد.

«ناپلئون بناپارت»
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می کنید،  خیال پردازی  وقتی که  معموال  نیست.  آشفته  و  بی هدف  تجسم  از  بیش 
افکارتان بی هدف از این شاخه به آن شاخه می پرد. بیشتر مواقع و در پرش فکری، 
درنتیجه  می کشانند.  خودشان  دنبال  را  فکر  و  می شوند  ذهنتان  وارد  جدید  افکار 

ارتباط بین این افکار، خط فکری جدیدی پدید می آورند.

• تغییرات 	 ایجاد  برای  هدفمند  است  روشی  خالق  تجسم  بسپارید:  خاطر  به 
بزرگ و کوچکی که در زندگی نیازمند آن ها هستید. مثل رسیدن به اهدافتان. 
به عبارت دیگر تجسم خالق یعنی به تصویر کشیدن مثبت یک هدف و تمرکز 

خاص روی آن.

• نکته:	
به جای خیال پردازی های بی هدف، یاد بگیرید تجسم خالق و هدفمند انجام دهید 

تا تغییرات مورد انتظار در زندگی تان پدیدار شوند.

آرامش ذهن خود را به دست آورید
   توماس ادیسون، بیشتر وقتش را در محل کارش می گذراند. اغلب اوقات حتی 
برای خوابیدن هم به خانه مراجعت نمی کرد. او یک صندلی راحتی در دفتر کارش 
از  بسیاری  که  بود  صندلی  همین  روی  می زد.  چرت  آن  روی  گاهی  و  داشت 
اندیشه های خارق العاده  او شکل گرفتند. روی همین صندلی، در سکوت و تمرکز 
بر  برای غلبه  راه حل هایی معجزه آسا  به حرکت درمی آمد و  او  کامل ذهن خالق 

موانع پیدا می کرد.

• به خاطر بسپارید: وقتی افکار مختلف در ذهن شلوغ باهم ترکیب شوند باعث 	
به وجود آمدن تضاد می گردند. این تضاد به ذهن فشار می آورد و باعث کاهش 
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تمرکز در فرد می شود. آرام کردن و به آرامش رساندن ذهن اولین قدم برای 
ایجاد تمرکز است.

• نکته:	
را  ذهنتان  شما  وقتی  مرکز»  به طرف  چیزی  جذب  «عمل  یعنی  «تمرکز»  واژه 
متمرکز می کنید، در واقع ذهن را روی انجام عملی خاص ثابت نگه می دارید و در 

حین انجام مدام به سمت آن ایده می کشانید.

• به خاطر بسپارید: زمانی که در کمال آرامش  تمرکز می کنید، انرژی های عظیم 	
نهفته در ذهن را تحریک و آزاد می کنید. انرژی هایی که شاید تابه حال از آن ها 
بی خبر بوده اید. این کار دریچه ذهن شمارا به سمت ایده ها و راه حل های نو 

باز می کند.

• نکته:	
ذهن آشفته نتایج درهم وبرهم عایدتان می کند. درحالی که تمرکز ذهن را در حالت 
به سمت هدفتان سوق  را  درونی تان  انرژی  و  نیروها  تمام  و  قرار می دهد  عادی 

می دهد تا نتایج عالی برایتان به ثمر بنشیند.

دفترچه  خوشبختی

   
  برای انجام تمرینات تجسم خالق، می توانید یک دفترچه تهیه کنید و تصاویر    

واالترین شادمانی خود را دنبال کنید.
«جوزف کمپبل»
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«دفترچه   می کنم  پیشنهاد  بچسبانید.  آن  داخل  را  اهدافتان  به  مربوط  آل  ایده 
خوشبختی» را این گونه درست کنید:

آن  زیر  در  و  خداوند»  «اراده   سطربنویسید:  باالترین  در  و  صفحه  اولین  در   .1
اضافه کنید: «تمام خواسته ها و اهدافم را به دست آگاهی خداوند می سپارم و از او 
سپاس گزارم که تمام خواسته هایم را به شیوه هایی عالی و کامل و از راه های شگفت 

انگیزش متجلی سازد».
«ای خدای مهربان، شکرت را به جای می آورم که تمام خواسته هایم یا چیزهایی 
بهتر، آن طوری که خود صالح می دانی برایم برآورده می کنی. همانا خداوند برای 

تمام ابنای بشر بهترین ها را می خواهد».

• نکته:	
مارک آلن در کتاب «کسب وکار بی همتا» می نویسد: «نکته بسیار مهم این است 

که خواسته هایم باید بر طبق اراده  خداوند باشد».

2. برای بخش امور شغلی تان تصاویر پروژه ها و یا کارهایی را بچسبانیدکه می خواهید 
انجامشان دهید و در زیر آن بنویسید: «خداوند در عرصه  شغلم سرگرم عالی ترین 
و بهترین کارها برای من است و هم اکنون ثمراتی نیکو و عالی را برایم متجلی 

می سازد. از او سپاس گذارم».
3. برای امور مالی و سرمایه گذاری ، تصاویر پول را بچسبانیدو در زیر آن بنویسید: 
«سپاس می گزارم که پول گردش آزادتری در زندگی من پیدا می کند و روزبه روز 

بیشتر به من خدمت می کند».
کاترین پاندر در کتاب «چشم دل بگشا» می نویسد: «حتما تصاویر پول را بچسبانید 
و نه اشیایی را که می خواهید داشته باشید. اگرنه، چه بسا صاحب آن اشیاء بشوید 
منتها زیر بار قرض بروید!» همچنین می توانید از تصویر چک استفاده کنید، یعنی 
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چکی به مبلغ دلخواه و در تاریخ معین در وجه خودتان بنویسید.

• نکته:	
حتما از تصاویر رنگی استفاده کنید تا تاثیر بهتری بر ذهن نیمه هوشیارتان بگذارد.

سپس، برای امور تحصیالت، خانواده، امور معنوی و هر هدف دیگری که دارید، به 
همین نحو عمل کنید.

کار عملی:
طی یک هفته، هرروز حداقل یک ساعت وقت اختصاص دهید و «دفتر خوشبختی» 
خود را برای اهدافتان طراحی کنید. هرگاه که به تمرین تجسم می پردازید، نگاهی 

هم به دفترتان بیندازید.

• به شدت 	 انگیزه تان  کردید  احساس  یا  شدید  دلسرد  هرگاه  بسپارید:  خاطر  به 
را گسترش  آن  تصاویر  جزییات  و  بروید  دفترچه  سراغ  به  پیداکرده،  کاهش 

دهید.

• نکته:	
ببرید.   لذت  آن  انجام  از  باید  حتما  نکند  خسته  شمارا  تجسم  فرآیند  اینکه  برای 
درواقع تمرین تجسم باید مانند بازی های دوران کودکی برایتان لذت بخش باشد.

• نکته:	
هدفتان هر چه هست، خودتان را در محیط آن قرار دهید. تا می توانید خود را 
باالترین سطح هدفتان، تصویر  از  قرار دهید.  مثبت  و  پرانرژی  در محیط های 
موردعالقه خود  زندگی  و شیوه  دلخواه  درآمد  تجسم  به  مرتب  بسازید.  ذهنی 
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بگنجانید.  دلخواهتان  تصاویر  در  را  جزئیات  امکان همه  تا حد  بپردازید. 

حقیقت ناب زندگی

    تمام اختراعات، اکتشافات و کارهای بزرگی که در این دنیا صورت گرفته به 
دست کسانی انجام شده که رویایی بزرگ در سر داشته اند. آن ها افراد شکاک، بدبین 
و منفی گرا را از سر راهشان کنار زده اند، باپشتکار به رویایشان اندیشیده اند و برای 
تحقق آن دست به خطر زده اند. کائنات شیفته  کسانی است که اهداف بزرگ در 
جهت خدمت به مردم در سردارند و آن ها را باعالقه دنبال می کنند. درواقع این ما 
هستیم که تمام اتفاقات زندگی را به وجود می آوریم. شاید اوضاع فعلی ما باعث 
شود در مقایسه با فردی دیگر کمی سخت تر، دیرتر و با مشکالت بیشتر به هدفمان 
برسیم. مهم اینجاست که اگر باپشتکار به هدفمان بچسبیم باالخره به آن می رسیم. 

خیلی از مواقع بهترین نتایج تحت غلبه بر فشار مشکالت به دست می آیند.

کار عملی:
در دفتر خود نقاط قوت، ضعف و عالیق خود را یادداشت کنید، برای خلق آینده 
دلخواه و دستیابی به اهدافتان باید شناخت دقیقی از نقاط ضعف و قدرت خود داشته 
باشید. برای این کار می توانید از همسر، خانواده یا نزدیک ترین دوستانتان کمک 

بگیرید.

اوضاع فعلی یا وقایع گذشته آینده تان را رقم نمی زند. بلکه تصمیم های شما درباره  
این که به روی چه چیز تمرکز می کنید، چه هدفی برایتان ارزشمند است و چگونه 

می خواهید به آن ها دست یابید تعیین کننده سرنوشت نهایی شماست.
«آنتونی رابینز، مربی موفقیت»



فصل 2 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

53

• نکته:	
باشید.  داشته  خود  قوت  نقاط  روی  ویژه ای  تمرکز  اهدافتان،  به  دستیابی  برای 
تا  کارکنید  آن ها  روی  مرتب  بشناسید.  را  خود  ضعف  نقاط  است  الزم  همچنین 

تبدیل به نقاط قوتتان شوند.

مکان مناسب برای تجسم
اولین کار برای شروع تجسم این است که یک مکان خوب برای انجام تمرینات 

پیدا کنید.
به شما توصیه می کنم:

1. در هر مکانی که راحت هستید شروع به انجام تمرینات کنید البته بهتر است 
مکان انتخابی تان آرام و ساکت باشد.

بروید  طبیعت  دامن  به  گاهی  کنید  کنید. سعی  استفاده  مناسب  مکان  چند  از   .2
وتمرینات را انجام دهید. اگر این کار برایتان مقدور نبود، می توانید از بوستان های 

شهرتان استفاده کنید.
3. اگر از وسیله های نقلیه عمومی برای رفت وآمد استفاده می کنید، در طول مسیر 
به تمرین تجسم بپردازید. حتی اگر اطرافتان آرام نبود به تجسم بپردازید و در این 
شرایط بیشتر تمرکزتان را روی این موضوع قرار دهید که رسیدن به اهدافتان، چه 

تاثیرات مثبتی روی روال زندگی تان می گذارد.
4. سعی کنید از مکان هایی استفاده کنید که یادآور خاطرات مثبتی برایتان است.

تمرین، تمرین، تمرین ...
روش تصویرسازی برای موفقیت واقعا ساده است. تنها کاری که باید بکنید این است 

که چشمانتان را ببندید و ببینید که اهداف شما کامل شده است.
«جک کنفیلد، نویسنده کتاب مبانی موفقیت»
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که  ساده تری  اهداف  از  یکی  می کنم.  پیشنهاد  را  ساده  تمرینی  شروع  برای     
حصولش ازنظر ذهنی برایتان آسان تر است را انتخاب کنید. به طور مثال این هدف 
می تواند انجام کاری باشد که مدت هاست از انجام دادنش امتناع می کنید و به تاخیر 

می اندازیدش. حال مراحل زیر را به دقت انجام دهید.
توصیه می کنم تجسم را با انجام تمرین تن آرامی طی مدت زمان 15-10 دقیقه 

شروع کنید.

را  بکشید. چشمان خود  دراز  یا  بنشینید  آرام  و  درجایی خلوت  روز  از  در ساعاتی 
ببندید. احساس آرامش و امنیت خاطر داشته باشید. به بدن خود استراحت بدهید و 
تصور کنید تمام عضالت بدنتان در راحتی و استراحت کامل اند. استرس و اضطراب 
کوچک ترین  می شوند،  مزاحمتان  زندگی  روزمره   افکار  اگر  برسانید.  حداقل  به  را 
آرام و در  ترتیب  به هر  نشوید.  به آن ها حساس  راجع  و  ندهید  به آن ها  اهمیتی 

توازن باشید.
توصیه می کنم اولین تجسم هایتان را در سکوت انجام دهید تا بتوانید تمرکز بهتری 
داشته باشید. وقتی تجسم کردن در سکوت را فراگرفتید، می توانید از موسیقی های 

آرامش بخش یا صداهای طبیعت همچون صدای رودخانه استفاده کنید.

• نکته:	
هیچ گاه از موسیقی های با کالم استفاده نکنید.

به بدن خود استراحت مطلق بدهید. تجسم کنید بدنتان از نوک انگشتان پا تا فرق 
سر در استراحت و آرامش است. درحالی که چشمانتان بسته است، آهسته و عمیق  
نفس بکشید. جسم خود را در حالت آرامش کامل مجسم کنید و اجازه دهید تمام 
تنش های روزانه از جسمتان بیرون آید. از شماره  یک تا بیست به آرامی بشمارید و 

با هر شماره احساس کنید آرامش شما بیشتر و بیشتر می شود.
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حال وقت تجسم است، هدفتان را به شکلی دقیق و واضح به طوری که انجام گرفته 
تصور کنید.

• نکته:	
به تمام جزئیات محیط هدفتان دقت کنید. این کار باعث می شود که تصاویر ذهنی 

تا جایی که امکان دارد باتجربه واقعی هدفتان یکسان شود.
در این وضعیت عبارات تاکیدی مثبت خود را که مربوط به هدفتان است بیان کنید.

• به خاطر بسپارید:	
1. عبارات تاکیدی بخش مهم تجسم است که باید مثبت و در زمان حال بیان شود.

2. عبارات تاکیدی را محکم و به صورت فرمان به خود تلقین کنید.

• نکته:	
می توانید برای تصویرسازی موثرتر از عکس های رنگی استفاده کنید. عکس هایی 
از هدفتان که تحقق یافته. سپس احساس غرور حاصل از مالکیت، رضایت از داشتن 

هدفی که به آن رسیده اید را به تجسمتان اضافه کنید.

کار را شروع و به اتمام برسانید
دانسته ها  به  توضیح می دهد: «دنیا  موفقیت»  «مبانی  کتاب  در  کنفیلد      جک 
دستمزد  شما  به  دانسته ها  آن  به  عمل  برای  بلکه  نمی دهد،  پاداش  شما  عمل  و 
سازمان دهی  و  برنامه ریزی  تجزیه وتحلیل،  غرق  مردم  از  زیادی  تعداد  می دهد. 

می شوند درحالی که تنها کاری که باید بکنند این است که دست به کار شوند».
فرض کنید مسافرتی ضروری برایتان پیش می آید که قرار است با اتومبیل خودتان 
بروید. اولین باری است که می خواهید در شب و در جاده ای ناشناس رانندگی کنید. 
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جاده فاقد روشنایی کامل است. همچنین پر از پیچ وخم است. به جز شما کسی در 
جاده حضور ندارد. چراغ های اتومبیلتان حداکثر 10 متر جلوتر رانشان می دهد. اگر 
توقف کنید، فقط 10 متر اول را می بینید اما اگر به حرکت ادامه دهید طی اتمام 
هر 10 متر، 10 متر بعدی برایتان روشن می شود تابه مقصد برسید. بدون این که از 
اول کل جاده را دیده باشید. اغلب مسیر زندگی افراد مانند این جاده تاریک است. 

خصوصا وقتی که فرد می خواهد کاری را برای دفعه اول انجام دهد.

• به خاطر بسپارید: تنها وظیفه ما این است که مقصد را مشخص کنیم و به 	
سمتش حرکت کنیم. در طول مسیر، تمام ابهامات برایمان روشن خواهد شد.

آیا پنجه پایتان به جایی برخورد می کند؟
   «چارلز اف. کترینگ» سرپرست پژوهشگران جنرال موتورز اعتقاد دارد:

«اگر در مکانی ثابت و ساکن بمانید پنجه  پای شما به هیچ شیئی برخورد نمی کند. 
در عوض اگرهر چه سریع تر حرکت کنید این احتمال افزایش می یابد که به موقعیتی 

بهتر برسید».
تالش  و  تکاپو  به  ارزشمند  هدفی  به  دستیابی  برای  را  خودتان  وقتی  درواقع 

نمی اندازید، هیچ گونه رشد و پیشرفتی در زندگی تان نخواهید داشت.
یکی از موضوعاتی که همیشه از آن دفاع می کنم این است که انسان با هر شرایط 
و امکاناتی که دارد باید دست به کار شود و شروع کند. حتی اگر این امکانات ناچیز 
برای  برنامه ریزی  و  اهداف  نوشتن  تاکید کردم که  آموزشی کتاب  فیلم  در  باشد. 
اما قسمت مهم  انجام شود.  باید  دارد که حتما  را  آن ها جای خودش  به  رسیدن 
این است؛ باید دست به کار شوید. حداقل با بهره گیری از تصویر ذهنی شروع کنید.    
قوی ترین  ذهنی  «تصویر  داشت:  اعتقاد  برجسته،  روانشناس  ویگام  آلبرت  دکتر 
نیروی درون شماست. پس با قوی ترین نیروی درون خود یگانه شوید. در ابتدا مهم 
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نیست نتیجه کار چقدر خوب یا بد از آب دربیاید. قرار نیست با اولین عملتان کلی 
تغییر و پیشرفت به وجود آورید. فقط اولین قدم را بردارید».

• به خاطر بسپارید: کار را شروع کنید. آن را انجام داده و تمام کنید. هیچ انسان 	
موفقی روی این کره خاکی وجود ندارد که با نصفه و نیمه انجام دادن کارش 

به برتری رسیده باشد.

از رفتار فوق العاده تان پرده بردارید!

   طوری رفتار کنید که انگار همان طور هستید که می خواهید. همان چیزهایی را 
دارید که می خواستید و یا همان کاری را انجام داده اید که در فکر انجامش هستید.

اتمام  که  کنید  تصور  شفاف  به صورت  بتوانید  باید  اهداف  به  دستیابی  برای 
موفقیت آمیز کار چگونه زندگی شمارا تغییر خواهد داد. هنگامی که استیو جابز در 
حال برنامه ریزی آیپد بود، تصویری از مشتریان خوشنود اپل در حال تماشای فیلم، 

مطالعه یا جستجو در وب توسط آیپد را در ذهن خود می دید.
همین حاال دست به کار شوید وقتی تصوراتتان ازآنچه می خواهید باشید، واضح باشد 
و طوری رفتار کنید که به هدف خود رسیده اید کم کم به همان فرد تبدیل می شوید.

کار عملی:
می دادید. انجام  چه کارهایی  کنید  تصور  آنگاه  رسیده اید.  هدفتان  به  کنید  فرض 

فهرستی از آن کارها را تهیه کنید. مثال به اطرافیانتان چگونه کمک می کردید تا در 

برای اینکه به سرعت اندیشه پرواز کنید و هرجایی که می خواهید باشید، ابتدا باید 
طوری آغاز کنید که گویی به آنجا وارد شده اید.

«ریچارد باخ، نویسنده»
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زندگی شان موفق تر شوند و یا چه مقدار از درآمدتان را صرف امور خیریه می کردید. 
به خودتان چه پاداش هایی می دادید. و از این قبیل کارهای مثبت و پرانرژی.

برو یک پیتزا بزن به بدن!
   اخیرا محققان، پروژه ای در دست داشتند که طی آن بیش از 6 هزار نفر موفق به 
کاهش حداقل 30 پوند از وزنشان شده بودند. آن ها نگاهی به عادات افراد موفق در 

این رژیم انداختند و پی به دو نکته مهم بردند.
1. 78 درصد از آن ها هرروز صبح، صبحانه می خوردند.

2. بیشتر افراد موفق، پاداش های ویژه ای را برای ادامه ی رژیمشان در نظر گرفته 
بودند. آن ها بااحساس غرور هنگام رفتن روی ترازو، بر تمایل به داشتن آن پاداش 
تمرکز می کردند. این افراد موفق شده بودند این تمایل را تا حد یک مشغله  ذهنی 

معمولی گسترش دهند.

• نکته: 	
در حقیقت محققان دریافتند که تمایل آن ها به پاداش، وسوسه دست کشیدن از 

رژیم را پس می زد.
دارد. ساختار عصبی- شیمیایی  پاداش  به  نیاز  به شدت  است که  انسان موجودی 
اندروفین  دوپامین،  )سروتونین،  ناقل های عصبی  به شکل  را  پاداش  انسان،  بدن 
ناقل های عصبی عالمت هایی به مراکز پاداش مغز  تامین می کند.  اپی نفرین(  و 

می فرستند و این مراکز احساس رضایت و خوشی در انسان ایجاد می کنند.

• به خاطر بسپارید: وقتی هدفی در نظر می گیرید، پاداش های رسیدن به آن را 	
برای خودتان مشخص و مکتوب کنید. همچنین دقیقا حس رضایت رسیدن به 

آن پاداش را تجسم کنید و مشتاقانه منتظر پاداش باشید.
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به طور مثال، فرض کنید اضافه وزن دارید و هدفتان کم کردن 8 کیلوگرم از وزنتان 
طی شش ماه است. اگر بعد از گذشت سه ماه، 4 کیلوگرم از وزنت کم کردی، برو 

یک پیتزا بزن به بدن! فقط یکی و سپس برو سراغ برنامه  ماه آینده .
توصیه می کنم، هرگز اثرات مثبت پاداش دادن به خود را دست کم نگیرید. همچنین 

انجام این کار را به زمان دیگری موکول نکنید.
 پیشنهاد می کنم روش های خالقانه ای برای دادن انگیزه بیشتر به خود، ایجاد کنید. 
درواقع در پاداش دادن به خود خالق تر عمل کنید. هر موفقیتی که کسب می کنید 
)حتی اگر کوچک باشد( به خودتان تبریک بگویید. از خدا تشکر کنید و مشتاقانه 

به ادامه کار بپردازید.

کار عملی:
دفتری تهیه کنید. تمام پاداش هایی که قرار است بعد از دستیابی به هر بخش از 
هدفتان به خود بدهید را یادداشت کنید. استفاده از روش های خالقانه را فراموش 

نکنید.

واقعیت عریان 

  
آماده  را  خودتان  «وقتی  می کند:  عنوان  مرکب»  «اثر  کتاب  در  هاردی  دارن     
کردید، آموزش دیدید، تمرین کردید و با مداومت به تالشتان ادامه دادید، دیر یا 
زود با لحظه  حقیقت خودتان روبرو خواهید شد. ناگهان تمام افکار و پیش بینی هایی 
که درباره خودتان داشتید، کنار می روند. شما می مانید و «واقعیت عریان». ذهنتان 

روبرو  واقعی اش  رقیب  با  رکاب زن  یک  که  دارد  وجود  لحظه ای  مسابقه  هر  در 
می شود و به این نتیجه می رسد که رقیب واقعی، کسی نیست جز خودش.

«النس آرمسترانگ، قهرمان دوچرخه سواری»
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شروع می کند به اختراع انواع بهانه ها که چرا بهتر است انجام آن کار را متوقف 
کنید. در آن لحظه است که تعیین می کنید چه کسی هستید و به چه کسی تبدیل 
خواهید شد. رشد و پیشرفت زندگی تان را مشخص می کنید. اینکه به جلو می روید 

یا پا پس می کشید».
وقتی شرایط زندگی عالی باشد، همه کارها به راحتی انجام می شود. هیچ وسوسه 
مزاحمی برای رها کردن کار وجود ندارد. اما وقتی موانع سخت و مشکالت یکی 
پس از دیگری آشکار می شوند و هنگامی که شرایط بر وفق مراد نیست، وسوسه 

بزرگ از راه می رسد. «رها کردن کار!»
پیله  از  می زند.  رقم  را  پیروزی تان  سرنوشت  که  است  نقطه ای  همان  اینجا 
محدودیت ها و افکار قدیمتان جدا شوید. فقط تالش بیشتر و ادامه دادن پیروزی تان 

را تضمین خواهد کرد.
                                                                                                                                                                                      

نکات مهم فصل:
این که  از  قبل  زنجیر  کند،  و  قفل  محدودیت ها  با  را  تفکرش  طرز  آدمی  اگر   .1

رویایش به حقیقت بپیوند از همان آغاز شکست خواهد خورد.
انجام  هدفمند  و  تجسم خالق  بگیرید  یاد  بی هدف،  خیال پردازی های  به جای   .2

دهید تا تغییرات مورد انتظار در زندگی تان پدیدار شوند.
3. واژه «تمرکز» یعنی «عمل جذب چیزی به طرف مرکز» وقتی شما ذهنتان را متمرکز 
می کنید، در واقع ذهن را روی انجام عملی خاص ثابت نگه می دارید و در حین انجام مدام 

به سمت آن ایده می کشانید.                                          
در  را  تمرکز ذهن  درحالی که  عایدتان می کند.  درهم وبرهم  نتایج  آشفته  4. ذهن 
به سمت هدفتان  را  انرژی درونی تان  و  نیروها  تمام  قرار می دهد و  حالت عادی 

سوق می دهد تا نتایج عالی برایتان به ثمر بنشیند.
5. نکته ی بسیار مهم این است که خواسته هایم باید بر طبق «اراده  خداوند» باشد.

هوشیارتان  نیمه  ذهن  بر  بهتری  تاثیر  تا  کنید  استفاده  رنگی  تصاویر  از  حتما   .6
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بگذارد.سپس، برای امور تحصیالت، خانواده، امور معنوی و هر هدف دیگری که دارید، 
به همین نحو عمل کنید.

7. برای اینکه فرآیند تخیل شمارا خسته نکند حتما باید از انجام آن لذت ببرید و درواقع 
تمرین تخیل باید مانند بازی های دوران کودکی برایتان لذت بخش باشد.

8. هدفتان هر چه هست، خودتان را در محیط آن قرار دهید. تا می توانید خود را در 
محیط های پرانرژی و مثبت قرار دهید. از باالترین سطح هدفتان، تصویر ذهنی بسازید. 
مرتب به تجسم درآمد دلخواه شیوه زندگی موردعالقه خود بپردازید. تا حد امکان همه 
جزئیات را در تصاویر دلخواهتان بگنجانید.                                                                 

9. برای دستیابی به اهدافتان، تمرکز ویژهای روی نقاط قوت خود داشته باشید.  الزم 
است نقاط ضعف خود را بشناسید.  روی آنها کارکنید تا تبدیل به نقاط قوتتان شوند.                                                                                                                                        
10. هیچ گاه از موسیقی های با کالم استفاده نکنید.                                            

باعث می شود که تصاویر  این کار  به تمام جزئیات محیط هدفتان دقت کنید.   .11 
ذهنی تا جایی که امکان دارد باتجربه واقعی هدفتان یکسان شود.

12. می توانید برای تصویرسازی موثرتر از عکس های رنگی استفاده کنید. عکس هایی 
از هدفتان که تحقق یافته سپس احساس غرور حاصل از مالکیت، رضایت از داشتن 

هدفی که به آن رسیده اید را اضافه کنید.
13. در حقیقت محققان دریافتند که تمایل آن ها به پاداش، وسوسه دست کشیدن از 

رژیم را پس می زد.


