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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

راهنمای استفاده سریع از چالش!

سالم بر شما دوست گرامی
به چالش به کارگیری اصولی »قانون جذب« خوش آمدید!

من مهدی حدادیان، نویسنده کتاب و مدیر وب سایت زندگی ناب بابت شرکت در 
این چالش به شما تبریک میگویم.

همان طور که میدانید این چالش درباره به کارگیری اصولی »قانون جذب« است. 
قانون  این  اصولی  به کارگیری  و  یادگیری  به  که  دوستانی اند  همه  آن  مخاطبان 

عالقه مند هستند. 
در ادامه چند مورد برای انجام هر چه  بهتر چالش و دستیابی به نتیجه موردنیاز ، 

آورده ام. لطفا آن ها را با دقت بخوانید و موارد کاربردی را اجرا کنید.

هدف مهم این چالش!
یونسکو )سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد( در جدیدترین 

تعریفش از »سواد« عنوان کرده:
»باسواد کسی است که بتواند با آموخته هایش، »تغییری« در زندگی خود ایجاد 

کند.«
به بیان بهتر؛ امروزه صرفا دانستن یک موضوع خیلی مهم نیست. درصورتی که 
مهارت ها و دانش  آموخته شده باعث ایجاد تغییر معنادار در زندگی شود، آنگاه 
می توان گفت این فرد، انسانی باسواد است. چراکه توانایی ایجاد »تغییر«، مالک 

باسوادی قرارگرفته است.
تحقیقات نشان می دهد، کمتر از 5 درصد مردم وقتی موضوع جدیدی مطابق با 
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این مطلب فقط برای مطالعه شخصی شما تهیه شده است.

عالیق خود یاد می گیرند، آن را اجرا می کنند. درواقع  اغلب افراد آن قدر عملی 
کردن دانسته هایشان را به تعویق می اندازند تا دست آخر دانش جدید را فراموش 

یا رها می کنند. 
بیشتر  هرروز هم  می کنند، حتی  عمل  آن  به  آنچه  و  می دانند   مردم  آنچه  خال 

می شود. 
متأسفانه اغلب افرادی که به مباحث »رشد فردی« و »قانون جذب« عالقه دارند، 
بیشتر به تلنبار کردن اطالعات جدید، عالقه مند هستند تا به اجرایی کردن آن ها!  

مشکل این افراد کمبود اطالعت نیست! )اگر در گوگل درباره »قانون جذب« سرچ 
کنید، متوجه خواهید شد که اغلب صفحات چیزهایی را نشان می دهند که قبال 

می دانستید. پس مشکل ما کمبود اطالعت نیست!(
بودن شکاف بین یادگیری و اجرای آن دانسته ها بزرگ ترین مشکل است.

به بیان بهتر؛ مشکل نبودن یک سیستم ساده برای عملی کردن تمرینات و موارد 
کاربردی »قانون جذب« است.

این چالش می خواهد به شما کمک کند تا این مشکل مهم را حل کنید!

ساختار چالش چگونه است؟
هر درس شامل سه بخش است:

درس مبانی شامل: ذهنیت های جدیدی که باید داشته باشید. من کامال با حرف 
خانم جوبولر نویسنده کتاب »ذهن نامحدود« و استاد دانشگاه استنفورد موافقم 
که میگویند؛ برای اینکه شاگرد به صورت مفهومی یاد بگیرد، باید »چرایی« مطالب 

را به او آموخت.
این بخش بیشتر به همین منظور است.
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درس اصلی شامل: مفاهیم پایه، مفاهیم اصلی و کاربردی
)PDF بخش مکمل شامل:  تمرین برای هر درس )به صورت فایل

همچنین طی درس های این چالش، به 30 تا از مهم ترین سؤاالت پرسیده شده 
درباره »قانون جذب« پاسخ می دهیم! 

مزیت مهم این چالش:
مطالب را به بخش های کوچک تر تفکیک کرده ام!

تحقیقات نشان می دهد که وقتی یک فرد عالقه مند به موضوع خاصی، شروع به 
یادگیری آن می کند،  حداکثر زمان تمرکزش تقریبا 6 دقیقه است!

اغلب آموزش های هر بخش این چالش بر مبنای این تحقیقات به طور میانگین 6 
دقیقه است تا قبل از اینکه که سطح تمرکز شما کاهش یابد، یک مطلب کوچک 

را یاد گرفته باشید.

5 مزیت مهم این کار:

1. با این کار حجم مطالب تقسیم می شود و درنتیجه یادگیری سریع  و آسان تر 
خواهد بود. 

2. هر مهارت یا دانشی که یاد می گیریم درواقع مجموعه ای از بخش های اطالعاتی 
کوچک تر است که کنار هم قرار می گیرند و کل مطلب را شکل می دهند.

درنتیجه؛ به یک باره با حجم زیادی از مطالب روبه رو نمی شوید، مأیوس نخواهید 
شد و دست از تالش نمی کشید. 
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هم  به  را  مطالب  راحت تر  می توانید  بگیرید  یاد  خوب  را  قسمت  هر  وقتی   .3
مرتبط کنید و از مفهوم یک قسمت به قسمت دیگر و درنهایت به مفهوم کلی 

مطلب موردنظر برسید.

4. ساختار مغز انسان طوری است که وقتی مطالب به قسمت های کم حجم و 
ساده تقسیم شود، با آموختن هر بخش احساس می کند به یک موفقیت )هرچند 

کوچک( رسیده است.
درنتیجه؛ انگیزه ی مغز برای پیشروی تقویت و سرعت  یادگیری مان بیشتر می شود، 

پس ترغیب می شویم و می توانیم تا آخر ادامه بدهیم. 

5. با این روش، هیچ مطلبی به نظرتان پیچیده نخواهد بود )خصوصا اگر تازه کار 
به روند  هستید( و درک مطالب و تجزیه وتحلیل آن ها آسان تر می شود. وقتی 

شکل گیری مطلب پی ببرید، کل مطلب به خوبی برای تان جا می افتد.
همچنین در آینده، بهتر می توانید مطالبی را که آموخته اید به خاطر بیاورید.

چند نکته مهم:
طی چالش به شما نحوه به کار بستن موارد کاربردی و تمرینات را خواهم گفت! 

اما در کنار آن از شما می خواهم این چند نکته ساده را نیز رعایت کنید.

نکته اول: 
برای یادگیری عجله نکنید. »قانون جذب« موضوعی نیست که به یادگیری سریع 

نیاز داشته باشد! )بیشتر به یادگیری اصولی  توسط شما نیاز است.(
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به طور مثال اگر در یادگیری درس سوم مشکل  دارید، یا احساس کردید به خوبی 
آن را یاد نمی گیرید؛اصال نیازی نیست حتما به درس چهارم بروید. مطلب درس 
سوم را خوب و عمیق تر یاد بگیرید و بعد به سراغ درس چهارم بروید. همین طور 

من آماده ام تا به سؤاالت شما پاسخ دهم و در یادگیری بهتر به شما کمک کنم.
شما می توانید زیر هر درس سؤالتان را بپرسید. من هم قول می دهم در اولین 

فرصت پاسختان را بدهم.

نکته دوم: 
تمام  می دهید،  گوش  که  هم زمان  دوم  بار  دهید.  گوش  فقط  را  درس  اول  بار 
مهم  کنید.  یادداشت  خود  برای  خالصه  به صورت  را  کاربردی  و  کلیدی  مطالب 
این است که به جای تایپ کردن به نوشتن عادت کنید. نوشتن )با دست( ابزار 

قدرتمند برای بهبود عملکرد مغز است!

نکته سوم:
هر بخش را با »تکرار« یاد بگیرید!

حاال که مجموعه ای از بخش های کوچک تر و حجم مطالب کمتری به همراه خالصه 
مطالب کلیدی برای یادگیری داریم، باید تمام بخش های کوچک تر را به خوبی یاد 

بگیرید و چند بار »تکرار« کنید تا کامال ملکه ذهنتان شود. 
محققان دریافته اند؛ که رشد سریع مغزی بالفاصله بعد از یادگیری شروع می شود، 
اما بروز تغییرات پایدار معموال کمی زمان می برد. بروز تغییرات پایدار نیاز به»تکرار«  

مفاهیم اصلی دارد.
حداقل کار این است که؛ حتما طی 24 ساعت بعد از هر درس )قبل از رفتن به 
درس جدید( یک بار دیگر این نکات مهم را مرور کنید. یا اگر می توانید درس را 
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گوش دهید و هم زمان به یادداشت های خود نگاهی بیندازید.
به خاطر بسپارید! راز موفقیت در یادگیری یک موضوع، »تکرار« مطالب کلیدی 

آن است.


