
قاره جدیدی که هنوز کشف نشده!

فصل چهارم
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   انسان ها همواره مشتاق اند تا موقعیت های زندگی شان را بهبود بخشند. اما برای 
بهبود بخشیدن به وضعیت خودشان چندان تمایلی از خود نشان نمی دهند. درست 

به همین دلیل است که آن ها در سطح معینی از زندگی به سر می برند.
سوال: چرا برخی افراد برای بهبود وضعیت خودشان تعلل می کنند و یا اصال تمایل 

به تغییر ندارند. شاید در پاسخ، می توان مهم ترین دالیل را این گونه عنوان کرد:
1. اهداف بزرگ در سر ندارند.

2. معموال این افراد از فرآیند موفق شدن می ترسند.
3. اطالعات آن ها برای تغییر و رسیدن به اهداف ناچیز است.

و  باورها  از  )برگرفته  ندارد  اهمیت  زندگی  در  هدف  داشتن  آنان  نظر  در   .4
فرهنگ هایشان است.(

5. تفکرات بدبینانه در سردارند.
اما چاره کار چیست؟ باید درک کنید تمام افراد موفق دنیا »هدف محورند«. آن ها 
نسبت به هر چیزی که می خواهند با خود صادق هستند. شفاف و روشن اهدافشان 
را می نویسند و باپشتکار و تمرین فراوان به سمت اهدافشان گام برمی دارند. درواقع 
از اهدافشان  انسان ها قادرند به واسطه  استعدادهای ذاتی خود حتی به فراتر  تمام 
دست پیدا کنند، به شرط اینکه دقیق و واضح بدانند چه می خواهند و نسبت به آن 

متعهد باشند.
کاترین پاندر در کتاب »قانون توانگری« می نویسد: »اگر هدفی معین نداشته باشید، 
قربانی اوضاع و شرایط می شوید. اگر آرزوهایتان قطعی و روشن نباشد، زیر سلطه 
اطرافیانتان قرار می گیرید و اگر ندانید که چه می خواهید، ذهنتان اوضاع و شرایط 
آشفته به بار می آورد. به همین دلیل زندگی افراد فعل پذیر سرشار از آشفتگی است«.

و  بازمی دارد  پروانه ها  کردن  دنبال  از  شمارا  کار  این  می خواهید!  چه  واقعا  بدانید 
وادارتان می کند زمین را در جستجوی طال حفر کنید. 

»ویلیام مارسون، نویسنده«



فصل 4 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

85

• نکته:
زندگی شما فقط زمانی شروع به پیشرفت می کند که آنچه را می خواهید مشخص 
را صرف  خود  وقت  بیشتر  هرروز  و  کنید  برنامه ریزی  آن  به  رسیدن  برای  کنید، 

اجرای این برنامه ها کنید.

به خاطر بسپارید: تمام انسان ها قادرند به واسطه  استعدادهای ذاتی خود حتی • 
به فراتر از اهدافشان دست پیدا کنند، به شرط اینکه دقیق و واضح بدانند چه 

می خواهند و نسبت به آن متعهد باشند.

به کجا قرار است بروید؟
   دکتر هاری امرسون دیک، محقق برجسته عنوان می کند: »اگر در چشم ذهن 
خود تصویر بادوامی را مجسم کنید، به سویش کشیده می شوید. اگر خود را پیروز 
ببینید، به پیروزی می رسید. یک زندگی عالی با تصویری در خیال ازآنچه می خواهید 

باشید و انجام دهید، شروع می شود«.
برای اینکه تجسمتان نتیجه بخش باشد باید به طور شفاف و واضح بدانید که چه 

می خواهید و باقی مانده عمرتان را چگونه می خواهید طی کنید.
سرهنگ »نسمث« تعطیالت آخر هفته را به بازی گلف اختصاص می داد وی در 
جنگ ویتنام اسیر شد و طی چند سال تمام نتوانست به تمرین بپردازد. زندان او 

جایی کوچک بود.
عالقه اش به گلف به حدی بود که هرروز هجده دست گلف بازی می کرد. در تمام 
روزبه روز مهارتش  و  وارد سوراخ می کرد  با یک ضربه  را  توپ ها  این مدت همه 
به  و  شد  آزاد  وقتی که  می کرد.  بازی  گلف  ذهنش  در  او  واقع  در  می شد.  بیشتر 
کشورش بازگشت در چندین مسابقه شرکت کرد که در اکثر آن ها به موفقیت های 
قابل توجهی رسید. چون بیشتر عالقه مندان به گلف، تا آن زمان بازی اش را ندیده 
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بودند، از او می پرسیدند که قبال کجا بازی کرده است و او در جواب می گفت: »در 
ویتنام بازی می کردم.«

یکی از مهم ترین نکات درباره »تجسم« این است که بدانید قرار نیست به یک آدم 
دیگر تبدیل شوید یا دیگران را تغییر بدهید. بلکه هدفتان این است که روی خود 
تا زندگی تان   و ساختار روانی تان تمرکز کنید و سپس شخصیتتان را رشد بدهید 

پربارتر و رضایت بخش تر شود. 

به خاطر بسپارید: هرچقدر دگرگونی های زندگی خود را براثر رسیدن به اهداف • 
بیشتر در ذهنتان تجسم کنید، احتمال دستیابی به اهدافتان بیشتر می شود.

ویژگی های کلیدی افراد موفق
استراتژیک  مشاور  به  کشورش  در  که  و سخنران  نویسنده  روالک،  آن  خانم     

معروف است، هفت ویژگی و عادت افراد موفق را این گونه مطرح می کند:
1. آن ها می دانند چه می خواهند و به چه سویی می روند، می خواهند اوقاتشان را با 

چه کسانی بگذرانند.
2. از نقاط قوت، استعدادها، ویژگی های منحصربه فرد و آنچه متناسب باشخصیتشان 

است، آگاه هستند.
3. آنچه را که می گویند انجام می دهیم، انجام می دهند و اولویت ها و ارزش هایشان 

روشن است.
4. در زمان حال زندگی می کنند، نه درگذشته باقی می مانند، نه نگران آینده هستند.

5. به وجود نیرویی برتر و قدرتمند )خداوند(  ایمان دارند.
نیستند. )زندگی بر محور  اما خودمحور  از خداوند دارند،  6. درکی درست و قوی 

نیازها و خواسته های آن ها نمی گردد(
7. عاشق این هستند که تغییری در دنیا به وجود آورند و به دیگران کمک کنند.
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درک لحظه های طالیی 

هفته  در  کار  ساعت   15 تکیه  بر  با  فقط  اولیه  انسان های  محققان  گفته  به     
ببرند با صرف  انسان ها پی  اینکه  تا  می توانستند زنده بمانند. سال ها طول کشید 
زمان بیشتر می توانند به نتایج بزرگ تری برسند. به طور حتم زمان، مهم ترین منبع 
تمام  برای  منابع  اغلب  برخالف  زمان   دارد.  اختیار  در  آدمی  که  است  محدودی 
اگر  می گذرد.  ثابت  به طور  همه  برای  زمان  ساده تر  بیان  به  است.  ثابت  انسان ها 
کاری که ما انجام می دهیم در چارچوب زمانی که برایش صرف می کنیم نگنجد، 
باید روش مدیریت انجام کار خود را تغییر دهیم. ما هرگز نمی توانیم زمان را تغییر 
دهیم یا تولید کنیم، فقط باید روش و مدیریت انجام کارمان را اصولی تر کنیم. در 

واقع طی همین زمان کم از منابعمان بهترین و اثربخش ترین بهره را ببریم.
ناپلئون بناپارت اعتقاد داشت، یک زمان پانزده دقیقه ای در هر جنگ وجود دارد که 
تصمیمات مهم در آن زمان، بسیار موثر است. فرمانده ای که این زمان را می شناسد 
و هر چه را در چنته دارد رو می کند پیروز خواهد شد. اما فرمانده ای که این زمان را 

نمی شناسد، صحنه ی رقابت را خواهد باخت.
زمان های  حساس ترین  آن ها  دارد،  وجود  مشکل  همین  مردم  بیشتر  زندگی  در 
زندگی شان را نمی شناسند. به عبارت دیگر درک نکرده اند که باید حساسیت زمانی 

داشته باشند تا بتوانند فاتح میدان باشند.

به خاطر بسپارید: ما هرگز نمی توانیم زمان را تغییر دهیم یا تولید کنیم، فقط • 
باید روش و مدیریت انجام کارمان را اصولی تر کنیم. در همین زمان کم از 

منابعمان بهترین و اثربخش ترین بهره را ببریم.

پرهزینه ترین مخارج ما زمان است.
«تئوفراستوس، فیلسوف یونانی«
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تولیدات ذهن

   فکر، تولید و محصول ذهن ماست و می توان چنین گفت که اساس موفقیت 
بدون در نظر گرفتن زمینه انتخابی مان، طرز فکر ما است. درواقع این ذات افراد 

است که ارزشمند است.
آنچه در ذات همه  آدمیان وجود دارد، همان طرز فکر است. انسان همیشه درباره  
»آدمی  است:  گفته  امرسون  فکر می کند.  بیشتر  دارد  اهمیت  بیشتر  برایش  آنچه 
موجودی متفکر است که طی زندگی اش لحظه ای از اندیشیدن غافل نمی شود.« 
درواقع انسان با تفکر غالب خود قواعد، اصول و باورهایش را در ذهن بارور می سازد.

دکتر »جان هگلین« متخصص فیزیک کوانتوم توضیح می دهد: »جسم ما محصول 
اندیشه های ماست، نتایجی که ما در علم پزشکی به دست آورده ایم نشان می دهد 
که تا چه اندازه طبیعت اندیشه ها و عواطف ما تعیین کننده  ساختار و کارکرد بدن 

ماست«.
                                                                                                   

آهن ربای ذهن چگونه عمل می کند؟
   طی تحقیقی، یک سوم افرادی که تحت شیمی درمانی قرار داشتند دچار ریزش 
اما  است!  طبیعی  امری  این که  خب  کنید،  فکر  خودتان  پیش  شاید  شدند.  مو 
قسمت عجیب این آزمایش در اینجاست که این گروه فقط فکر می کردند تحت 
شیمی درمانی قرار دارند و در حال مصرف داروهای مربوط به شیمی درمانی هستند. 
درحالی که حقیقت این بود؛ در تمام مدت به آن ها داروهای بی خاصیت داده می شد. 

در واقع برداشت ذهنی آنها این بود که باید دچار ریزش مو شوند.

افکار شخصیت، اعمال و  افکار در ذهن ما شکل می گیرند و همین  یا  اندیشه ها 
عادات ما را در زندگی شکل می دهد.

»هری هپنر استاد برجسته روانشناسی«



فصل 4 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

89

 نکته:• 
تنها چیزی که قادر خواهد بود بین فرد و سعادتش جدایی بیندازد، حالت روحی و 
برداشت ذهنی خود او است. این همان روشی است که ما با آن زندگی می کنیم.

درواقع ما با این روش با دنیای پیرامونمان ارتباط برقرار می کنیم.
و  دارند  قرار  ذهنمان  در  همواره  زندگی  وقایع  از  برداشت هایمان  و  باورها  افکار، 
یکی  نمی روند.  بین  از  و  نمی میرند  هیچ وقت  آن ها  می کنند.  عمل  آهن ربا  مانند 
از موثرترین راه ها برای هدایت صحیح آن ها استفاده از »عبارات تاکیدی مثبت« 
است. شما می توانید با تلقین های مثبت و مداوم خود به آن ها خوراک برسانید تا 

آن ها در جهت خدمت به شما حرکت کنند.
موثر  زمانی  تلقینی  در کتاب »قدرت فکر« می نویسد: »خود  مورفی  دکتر ژوزف 
واقع می شود که هیچ گونه تعارض ذهنی ایجاد نکند. ضمیر باطن فقط اعتقادات 
و باورهای ما را می پذیرد نه کلمات و سخنان توخالی را«. در فیلم آموزشی کتاب 

بیشتر راجع به این موضوع توضیح می دهم. 

عواملی که طرز فکر ما را تعیین می کنند 
   در کتاب »شما برنده اید« از  شیو کهرا سه اصل مهم بیان شده که طرز فکر 
آدمی را تعیین می کند. این سه اصل در زبان انگلیسی به»E های سه گانه ی طرز 

فکر« معروف اند.
1. محیط    2. تجربه    3. آموزش
1. محیط: شامل موارد زیر می شود:

• خانه )تاثیرات مثبت یا منفی(
• کار )محیط مهربان و حامی یا عیب جو و منتقد(

• پس زمینه های فکری و مذهبی
• مدرسه )فشار همساالن(
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• رسانه های گروهی )تلویزیون، روزنامه، مجالت...(
• رسوم و اعتقادات

• محیط اجتماعی و محیط سیاسی. )تمام این محیط ها، فرهنگی را خلق می کند.(

2. تجربه: رفتار ما بر اساس تجربه هایمان در برخورد با افراد مختلف تغییر می کند. 
تجربیات منفی از افراد ما را به سمت محتاط بودن نسبت به آن ها سوق می دهد.

3. آموزش: نه تنها باید به ما نحوه ساختن زندگی را بیاموزد بلکه باید نحوه زندگی 
کردن را نیز به ما یاد دهد.

                                                                                                   
مراقب دام افکار منفی باش!

   مردم اغلب به طور طبیعی به نتایج منفی فکر می کنند، نه مثبت! اغلب هم نتایج 
منفی نصیب افراد بدبین می شود. بیشتر مردم به دلیل ترسشان، همواره بر بدترین 
رویداد ممکن متمرکز می شوند و در ذهنشان انتظار پیشامد آن را می کشند. برای 

اکثر مردم تفکر منفی نابودکننده و برونگراست.
افتادن در این سیکل یا چرخه  افکار که چسبندگی فوق العاده ای در ذهن دارند بسیار 
خطرناک بوده و باعث بروز مشکالت روانی در فرد می شود. پرفسور بک، دانشمند 
بزرگ شناخت درمانی اعتقاد دارد: »افکار منفی که غیرارادی هستند، شاید به نظر 
ما توجیه پذیر باشند. همچنین افکار منفی یکی از علت های بزرگ بروز افسردگی 

کردن  آلوده  برای  آن ها  از  کمی  بسیار  مقدار  و  هستند  غلیظ  بسیار  منفی  افکار 
زندگی تان کافی است.

»آنتونی رابینز«



فصل 4 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

91

یا اضطراب در انسان است«. هر تفکری که در ذهن انسان باعث به وجود آمدن 
احساسات ناخوشایند شده و او را نگران و ناراحت می کند یک نوع تفکر منفی تلقی 
می شود. همچنین این افکار هنگام رویارویی انسان با مشکالت و حوادث فعال تر 

می شوند.
افکار می شوند. به  این  انسان در زندگی باعث فعال تر شدن  شکست های پیشین 
نوعی افکار منفی تحریک کننده  هیجانات منفی در انسان هستند. تفکر منفی باعث 

می شود که ما نه از روی ایمان، بلکه از روی ترس عمل کنیم.
معموال افکار منفی پس از یک رویداد و به سرعت به ذهن انسان می آیند. به نوعی 
در  وقتی  مثال،  به طور  بیرونی، شدت می گیرد.  وقایع  اثر  در  منفی  افکار  تحریک 
را  ما  کنیم  گمان  است  ممکن  می زند،  لبخند  ما  به  کسی  و  نشسته ایم  اتوبوسی 
افکار  این  بودن  نادرست  یا  درست  ارزیابی  برای  فرصتی  زیرا  می کند  مسخره 

اختصاص نمی دهیم.

• نکته:
افکار منفی به شیوه  واکنشی بروز می کند. درواقع یک فکر منفی، واکنش ذهن ما 

به اتفاقات اطراف ماست.
• نکته:

به  تبدیل  منفی  فکر  طرز  داشتن  با  افراد  بسیار.  موانع  با  است  جریانی  زندگی 
بزرگ ترین مانع برای خودشان می شوند.

کار عملی:
چند مورد از مهم ترین افکار منفی خود را بنویسید و به سواالت زیر پاسخ دهید.

1. ریشه تفکر منفی من کجاست؟
2. به چه دلیل این افکار باید وجود داشته باشند؟
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موفق تر  آن ها  بر  غلبه  در مسیر  روزبه روز  تا  انجام دهم  3. چه کارهایی می توانم 
شوم؟

کار عملی:
1. هرگز یک جمله ی منفی را کامل نکنید، خواه در ذهنتان، خواه در گفتارتان!

2. آن را فورا معکوس کنید و به حالت مثبت بیان کنید.
قانون جایگزینی می گوید، می توانید جای یک اندیشه منفی را با یک اندیشه مثبت 
بیندیشد،  به یک فکر می تواند  تنها  ازآنجاکه ذهن فرد در هرلحظه  عوض کنید. 
بیرون  از ذهن خود  را  افکار  انتخاب می کنید، سایر  را  به عمد فکری مثبت  وقتی 

می ریزید.

به خاطر بسپارید: هرروز و در هر حالت روحی باید مراقب ذهن خود باشید. • 
تاکید  نکنید.  تلنبار  آن  در  را  پیرامونتان می گذرد  در محیط  هرگز چیزی که 

می کنم این مراقبت بسیار ضروری است.
به خاطر بسپارید: هر اندیشه ای که در طول شبانه روز از ذهن فرد می گذرد،• 

نوع رفتار و احساس او و درنتیجه کیفیت و آینده  زندگی اش را رقم می زند.

پیشنهاد میکنم برای دریافت هدیه این کتاب به آدرس زیر مراجعه کنید:
www.zendegienab.com/giftbook/

بر نبردهای ذهنی خود غلبه کنید
افکار  می کند؛  اشاره  شوید«  ثروتمند  و  »بیندیشید  کتاب  در  هیل  ناپلئون    
بردارید.                        گام  اهدافتان  به سمت  خود  مسیر  در  تا  کنند  کمک  شما  به  می بایست 
ممکن است شما بپرسید چگونه تمام افکاری که به ذهنمان می آید را کنترل کنیم.  
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معموال افکاری را که وارد ذهنتان می شوند را نمی توانید کنترل کنید، اما باید این 
انتخاب و به آن ها توجه  را  افکار  تا بهترین و سازنده ترین  باشید  قدرت را داشته 
کنید. به نگرانی ها و ترس های خود انرژی ندهید آن ها فایده ای برای شما ندارند، 

در عوض ذهن خود را با افکار سازنده، مثبت و بزرگ پرکنید.

کارکرد شگفت انگیز تفکر مثبت
    تفکر مثبت یعنی واقع بینی، دیدن نیمه  پر لیوان به جای نیمه خالی آن. هر اتفاقی 
که در زندگی می افتد، با داشتن تفکر مثبت می توان از آن درس و تجربه آموخت. 
افکار  به  پرداختن  برای  مغز  می کنید،  منفی  افکار  جایگزین  را  مثبت  افکار  وقتی 

ناخواسته جایی ندارد چون سرش به افکار مثبت گرم است.
دسته  آن  می برید.  بین  از  را  منفی  نقاط  مثبت،  چیزهای  بر  تجسم  و  تمرکز  با 
منفی  فکرهای  معیوب  چرخه   در  قبال  که  نورون ها(  اتصال  )نقاط  سیناپس ها  از 
شکل گرفته بودند، دیگر تقویت نمی شوند و در مغز ارتباط های عصبی مثبت ایجاد 
می شود. به مرورزمان تعداد این ارتباط های مثبت از قبلی ها بیشتر می شود و تفکر 

مثبت جای تفکر منفی را می گیرد.
در کتاب »چگونه می توان قبل از چهل سالگی پیروزی را در آغوش کشید« سه کلید 

مهم در مورد داشتن اندیشه هایی عالی و مثبت بیان شده که عبارت اند از:
1. اندیشه ها باید آزادانه جریان یابند و دارای جسارت و قاطعیت باشند.

2. بهتر است همواره روی یک اندیشه  بزرگ تمرکز کنیم.
3. باید روی افکار خود پافشاری کنیم تا آن ها به یک واقعیت بیرونی تبدیل شوند.

• نکته:
نگاهی اجمالی به زندگی افراد موفق، نشان می دهد که تمامی آن ها افکار مثبت 
و سازنده در ذهن می پرورانده اند. آن ها همواره در ذهن خود می پنداشته اند که نوع 
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نگاهشان به مسائل و مشکالت، باید نگاه غلبه بر آن ها و پیروزی باشد و این توان 
را در خود می دیدند.

                                                                                                   
معدن طالیی که هرگز تمام نمی شود

است  سال  چهل  »مدت  می نویسد:  مدیریت  متخصص  ماکسول،  سی.  جان     
که درباره  افراد موفق مطالعه کرده ام، باوجود تفاوت های حیرت انگیز میان آن ها، 

دریافته ام که همگی در یک ویژگی مشترک اند، طرز تفکرشان!«
درواقع دید آن ها نسبت به زندگی مثبت است. این یکی از مهم ترین مواردی است 
که افراد موفق را از افراد ناموفق متمایز می کند. خبر خوش این است که طرز تفکر 
افراد موفق، قابل یادگیری است. پس فکرتان را تغییر دهید تازندگی تان تغییر کند.
بهترین  حقیقت  در  دهید،  تغییر  را  فکرتان  طرز  تا  می گذارید  وقت  که  زمانی 
سرمایه گذاری را روی وجود خودتان می کنید یا به عبارتی دیگر به کاوش در معدن 

طال می پردازید.
به قول ناپلئون هیل: »طالیی که از ذهن بشر خارج شده بسیار بیشتر از طالیی 

است که تاکنون از زمین بیرون آمده است«.

مانند معدن طالیی است که •  تفکر،  توانایی  با  بسپارید: ذهن شما  به خاطر 
هرگز تمام نمی شود.

نکته:• 
توانمندی بالقوه انسان در تعیین و هدایت طرز تفکرش، قاره جدیدی است که هنوز 
کشف نشده. دنیایی پر از امکانات که انتظار می کشد تا فرد آن را بشناسد و برای 

رسیدن به تمام ایده آل هایش، از آن استفاده کند.
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آیا اتومبیل های قرمز را می بینید؟ 

 
   

   خانم الرا گودریچ در کتاب »دیدن اتومبیل های قرمز« توضیح می دهد: بر هر 
چیزی تمرکز کنید، مقدار بیشتری از آن را به دست می آورید. برای مردم مثبت 
اندیش اتفاقات خوب پی درپی رخ می دهد. این درست مانند زمانی است که یک 
اتومبیل قرمز می خرید و پس  از آن همه اتومبیل های قرمز اطراف خود را می بینید. 
دیدن اتومبیل های قرمز برای شما معنی دار می شود. شما به اتومبیل زیبا و جدید 
خود افتخار می کنید و هیجان زده هستید درنتیجه زیاد به آن فکر می کنید. وقتی 
اتومبیل قرمز نقطه تمرکز شما باشد، اتومبیل های قرمز همه جا و در اطرافتان ظاهر 

می شوند.

• نکته:
پیام این است: »بر هر چیزی تمرکز کنید، مقدار بیشتری از آن را به دست می آورید« 
اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید، اتفاق خواهد افتاد. البته همین موضوع در 
به  پرتاب توپ  بازیکن گلفی که مدام نگران  نیز صدق می کند.  ناخوشایند  موارد 

درون دریاچه است، همیشه آن را درون آب می اندازد.

 کار عملی: 
برای هدایت افکار خود به مسیر مثبت کار عملی زیر را انجام دهید.

1. به آن فکر کنید.

همه  انسان هایی که در دنیا تغییر و تحول ایجاد می کنند و در زندگی به دستاوردهای 
برجسته ای دست می یابند، ویژگی مشترکی دارند. درواقع آن ها افرادی مثبت اندیش 
هستند. پس اگر می خواهید قهرمان شوید، کافی ست یاد بگیرید در برابر ترس، 

ایمان و اطمینان بیافرینید.
»آنتونی رابینز، نویسنده«
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به خودتان قول دهید که فعاالنه به مطالب مثبت و فقط به نتایج مثبت فکر کنید. 
کامال جدی باشید و انجام این برنامه را قراردادی با خود در نظر بگیرید.

2. آن را ببینید.
خروجی های مطلوب خود را مجسم کنید. آن هم به طور شفاف و با جزئیات کامل.

3. آن را انجام دهید.
برای دستیابی به خروجی های مطلوب، اقدامات مثبت انجام دهید. پافشاری کنید. 

برای اثرگذاری بر مواردی که در توان شماست، به سختی کارکنید.

چهار کود تقویتی برای قد کشیدن افکار مثبت 
1. برای تبدیل شدن به آدمی مثبت، باید خواهان آن هم باشید.

تا می توانید خود را در محیط های مناسبی که به افکارتان شکل می دهد، قرار دهید. 
در فکر کردن نوعی انضباط شخصی داشته باشید. افکار به ندرت به صورت کامل و 
تمام شده ظاهر می شوند. بیشتر اوقات آن ها برای ماهیت یافتن نیاز به شکل گیری 
دارند. تا می توانید اندیشه های مهم خود را یادداشت کنید تا آن ها سروسامان بگیرند.

هایا کاوا، سناتور آمریکایی می گوید: »فراگیری نوشتن یعنی فراگیری فکر کردن تا 
وقتی چیزی را ننویسید، آن را به طور مشخص و واضح درنمی یابید«.

2. کوه کاملی از طال داشته باشید
فقط با داشتن یک اندیشه  خوب نمی توان به یک زندگی خوب رسید. به قول    جان 
سی. ماکسول؛ »موفقیت متعلق به کسانی است که کوه کاملی از طال دارند که 
مدام از آن استخراج می کنند، نه کسانی که تکه ای طال پیدا می کنند و می کوشند 
پنجاه سال با آن سر کنند برای اینکه طالی زیادی نصیبتان شود ملزم به تکرار 

فرآیند تفکر خوب هستید«.
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به خاطر بسپارید: کسانی که فقط یک فکر خوب دارند و می کوشند برای کل • 
امور زندگی شان از آن استفاده کنند، اغلب با ناکامی روبرو می شوند.

3. فکر بدون عمل چه فایده ای دارد!
هر فکری که در همان سطح اول خلقتش باقی بماند به درد زندگی تان نمی خورد. 
شاید باید درست فکر کردن را به صورت عادتی منظم و همیشگی درآورید. به محض 
اینکه افکارتان را نوشتید آن ها را بگسترانید و به پرواز درآورید. قدرت واقعی یک 

فکر زمانی معلوم می شود که به عمل تبدیل شود.
به قول »ادی ریکنبیر«، خلبان ماهر که می گفت: »به شما فرمول 6 کلمه ای از 

موفقیت می دهم، اندیشه کن، سپس وارد عمل شو«.

 4. برچسب غیرممکن را از ذهنتان بردارید
»ورنر ون براون« مبتکر موشک، گفته است: »یاد گرفته ام که کلمه  غیرممکن را 

بااحتیاط فراوان استفاده کنم«.
در طول دهه  1970، وقتی که قیمت نفت ناگهان باال رفت، در آمریکا به سازندگان 
خودرو دستور داده شد تا مصرف سوخت اتومبیل ها را کمتر کنند. یکی از خودروسازان 
از گروه مهندسی خود خواست تا وزن ماشین هایی را که طراحی می کنند به طور 
نتیجه  این  به  گروه  مهندسین  تحقیقاتی،  کارهای  از  بعد  کنند.  کم  قابل توجهی 
رسیدند که این کار، انجام نشدنی است، زیرا هم هزینه  باالیی دارد و هم مشکالت 

ایمنی زیادی به همراه خواهد داشت.
خودروساز، دلیل گروه مهندسین را نپذیرفت و انجام پروژه  فوق را به گروه دیگری 
واگذار کرد. گروه جدید که از مهندسین کم تجربه تری نسبت به گروه قبلی برخوردار 
بودند، راه هایی پیدا کردند و موفق شدن وزن اتومبیل های شرکت را به میزان صد 

کیلوگرم کاهش دهند.
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در حقیقت، گروه اول نتوانستند از محدوده  تفکر عادی خود فراتر بروند و حل این 
مشکل را کاری دشوار و غیرممکن می دانستند.

ولی گروه دوم تصور می کردند که حل کردن این مشکل ممکن است. درواقع تفکر 
آن ها محدود نبود. درنتیجه، غیرممکن برایشان بی معنا بود.

گفتگوهای درونی ام چیست؟
   مهم ترین گفتگوی هر شخص در طول عمرش، گفتگویی است که با خودش دارد 

در حقیقت مهم ترین رابطه شما رابطه ای است که با خودتان دارید.
در خود  و  تحقیر می کنند  یا  و  را تحسین  با خویش، خود  گفتگو  انسان ها ضمن 
احساس رضایت و یا احساس شرمندگی می کنند. می خواهید بدانید اطرافیانتان با 
خود چه می گویند؟ افرادی که از زندگی خود ناراضی هستند همواره خود را تخریب 

کرده و فاقد هرگونه خالقیتی می دانند.
 برای تغییر تفکر خود نیاز دارید که گفتگوهای درونی تان را تغییر دهید و برای این 

مهم به تمرین مداوم و روزمره نیاز دارید.
از تحرکات عمیق درونی ما هستند.  برگرفته  اعمال و رفتارهای خارجی ما  تمام 
به عبارتی این عمل باطنی درونی ماست که بیش از هر رفتار ظاهری به حرکت 
درمی آید. با تلقین هایی که با خود انجام می دهید قادر خواهید بود، شعور خود را به 

حرکت درآورید و به هر چه می خواهید نائل شوید.

کار عملی: 
درونی  گفتگوهای  هفته  یک  مدت  به  کنید!  تیز  را  خود  گوش های  کنید،  دقت 
راه  این  را به طور دقیق یادداشت کنید. در  را زیر ذره بین قرار دهید و آن ها  خود 
حتما ترس هایتان را نیز بنویسید. سپس بررسی کنید که طرز تفکر و گفتگوهای 

درونی تان با اهدافتان تعارضی نداشته باشند.



فصل 4 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

99

چرا آن مرد هات داگ فروش ورشکسته شد؟
هات داگ  ساندویچ  جاده  کنار  که  می خواندم  را  مردی  داستان  کتابی،  در    
می فروخت. او بی سواد بود و هیچ گاه روزنامه نمی خواند. کم شنوا بود و رادیو گوش 
با میل و  او  نمی کرد.  تماشا  تلویزیون  بود، پس هرگز  نمی داد، چشمانش ضعیف 
عالقه زیاد هات داگ هایش را می فروخت. به همین دلیل فروشش چنان افزایش 
یافت که گوشت بیشتری سفارش داد و برای خود اجاق گاز بزرگ تری خرید. چون 

کسب وکارش حسابی رونق گرفته بود پسرش نیز به او ملحق شد.
روزی پسرش از او پرسید: پدر آیا متوجه کسادی بازار شده ای؟ پدر در پاسخ گفت: 
است.  بین المللی که وحشتناک  بازار  پسر گفت:  درباره اش صحبت کن.  نه کمی 
آینده  بد  شرایط  برای  را  خودمان  باید  است.  افتضاح  که  هم  داخلی  بازار  اوضاع 
آماده کنیم. مرد حرف پسرش را قبول کرد و با خود اندیشید، چون پسرش مطالعه 
می کند و به اخبار گوش می دهد، حتما علم به این موضوع دارد، بنابراین روز بعد 
سفارش گوشت و نان باگت خود را کاهش داد. تابلوی دکه  خود را پایین کشید. او 
دیگر مثل سابق شور و اشتیاق نداشت. طولی نکشید که فروشش کاهش یافت و 

مشتریانش را از دست داد.
حال از شما می پرسم: اگر این مرد به حرف پسرش کوچک ترین اهمیتی نمی داد، آیا 
بازهم ورشکسته می شد؟ پس به کار خودتان بچسبید و اجازه ندهید افکار و کالم 

دیگران در شما نفوذ کند.
عادت کنید در حد امکان، اطالعات خوب و مفید به ذهنتان وارد کنید. تا میتوانید 
کتاب های ناب درزمینه  بهبود و پیشرفتتان مطالعه کنید. به صوت های الهام بخش 
انگیزه بخش در ذهنتان جای  یاد بگیرید که فقط اطالعات مثبت و  گوش کنید. 
دهید. مراقب گفتگوهای اطرافیانتان باشید. پیشنهاد می کنم تا می توانید در جمع 
افراد بدبین و منفی گرا وارد نشوید. وقتی آن ها مشغول عیب جویی و انتقاد هستند، 

در بحث آن ها کوچک ترین مداخله ای نکنید.
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کامل  اطمینان  بچسبید.  خودتان  هدف  به  باشید.  نداشته  کاری  مردم  حرف  به 
در  بزرگی  دگرگونی های  کنید، شاهد  رعایت  را  موارد کوچک  دارم هرگاه همین 

زندگی تان خواهید بود.

نکته:• 
 اگر به بحث و گفتگوهای آن ها ورود پیدا کنید و با آن ها هم نوا شوید، طی زمانی 
کوتاه جای افکار سازنده و خالقانه ذهنتان را افکار منفی و مخرب می گیرد، این 

حالت یعنی آغازی برای سقوط و شکست!

نکته:• 
کامل  اطمینان  بچسبید.  خودتان  هدف  به  باشید.  نداشته  کاری  مردم  حرف  به 
در  بزرگی  دگرگونی های  کنید، شاهد  رعایت  را  موارد کوچک  دارم هرگاه همین 

زندگی تان خواهید بود.

نکات مهم فصل: 
1. زندگی شما فقط زمانی شروع به پیشرفت میکند که آنچه را میخواهید مشخص 
بیشتر وقت خود را صرف  برنامه ریزی کنید و هرروز  به آن  برای رسیدن  کنید، 

اجرای این برنامه ها کنید.
2. تنها چیزی که قادر خواهد بود بین فرد و سعادتش جدایی بیندازد، حالت روحی 
و برداشت ذهنی خود او است. این همان روشی است که ما با آن زندگی می کنیم. 

درواقع ما با این روش با دنیای پیرامونمان ارتباط برقرار میکنیم.
3. افکار منفی به شیوه واکنشی بروز می کند. درواقع یک فکر منفی، واکنش ذهن 

ما به اتفاقات اطراف ماست.
به تبدیل  با داشتن طرز فکر منفی  افراد  بسیار.  با موانع  زندگی جریانی است   .4
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بزرگ ترین مانع برای خودشان می شوند و هیچ گاه به موفقیت های بزرگ نمی رسند.
5. نگاهی اجمالی به زندگی افراد موفق، نشان می دهد که تمامی آن ها افکار مثبت 
و سازنده در ذهن می پرورانده اند. آن ها همواره در ذهن خود می پنداشته اند که نوع 
نگاهشان به مسائل و مشکالت، باید نگاه غلبه بر آن ها و پیروزی باشد و این توان 

را در خود می دیدند.
جدیدی  قاره  تفکرش،  طرز  هدایت  و  تعیین  در  انسان  بالقوه  توانمندی   .6
تا  می کشد  انتظار  که  امکانات  از  پر  دنیایی  نشده.  کشف  هنوز  که  است 
کند.                                                                                            استفاده  آن  از  آل هایش،  ایده  تمام  به  رسیدن  برای  و  بشناسد  را  آن  فرد 
به دست  را  آن  از  بیشتری  مقدار  کنید،  تمرکز  چیزی  هر  »بر  است:  این  پیام   .7
می آورید«. اگر موضوعات خوشایند را تجسم کنید، اتفاق خواهند افتاد. البته همین 
موضوع در موارد ناخوشایند نیز صدق می کند. بازیکن گلفی که مدام نگران پرتاب 

توپ به درون دریاچه است، همیشه آن را درون آب می اندازد.
8. اگر به بحث و گفتگوهای آن ها ورود پیدا کنید و با آن ها هم نوا شوید، طی زمانی 
کوتاه جای افکار سازنده و خالقانه ذهنتان را افکار منفی و مخرب می گیرد، این 

حالت یعنی آغازی برای سقوط و شکست!
9. به حرف مردم کاری نداشته باشید. به هدف خودتان بچسبید. اطمینان کامل 
در  بزرگی  دگرگونی های  کنید، شاهد  رعایت  را  موارد کوچک  دارم هرگاه همین 

زندگی تان خواهید بود.


