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:مقدمه
!لطفا توجه کنید

متاسفانه به دلیل دانلود رایگان کتاب هاي الکترونیکی توجه 
درواقع بیشتر ما وقتی ارزش یک کتاب .زیادي به آن ها نمی شود

رابیشتر می دانیم وبراي خواندن آن وقت صرف می کنیم که براي 
خواسته من از .پرداخت کرده باشیم)اندكهر چند (آن هزینه اي

شما این است که در قبال زحماتی که براي نوشتن این کتاب 
هدیه اي معنوياین کتاب.کشیده ام این کتاب را به دقت بخوانید

به شماست وامیدوارم با خواندن آن راه درستی براي رسیدن به 
این امید است که شما نهایت استفاده از .موفقیت انتخاب کنید

.کتاب را ببرید وبتوانید جهانتان را متحول کنید

فائزه ملکی



:امنارتباط ب
به این آدرس نظر وپیشنهادي دارید اگر 

:بفرستید
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:فصل اول
به توانمندي هایتان اعتماد کنید

آیا تا به حال تعداد روزها یا ساعت هایی را که زندگی کرده اید 
اي از دست شمرده اید؟شاید بهتر باشد بپرسم تعداد فرصت ه

هر سالی که به آسانی ازبرابرچشمانتان می .رفته تان را بشمارید
فرصت براي شماست که خیلی از آنها به آسانی 365گذرد شامل 

وبدتر از همه این است که اگر به گذشته تان .تلف می شوند
بنگرید مقصري جز خودتان براي اتالف این فرصت ها پیدانمی 

باید طوري ازآن استفاده کنید هر روز یک فرصت نوست و.کنید
.کرده امزندگی که بتوانید بگویید من این روز را 

زندگی آن چه زیسته ایم نیست بلکه آن چیزیست که به یاد می 
)گابریل مارکز.(آوریم تا روایتش کنیم



اگراز خیلی از شما بپرسند که چرایک کارگر ساده هستید یا چرا 
هیچ ترفیعی پیدانمی کنید یا چرا درامد مناسبی درشغلتان

سعی می کنید .ندارید بدون شک شروع به بهانه تراشی می کنید
خودتان را بی تقصیرنشان بدهید وتقصیر را به گردن دیگران ویا 

همینطور اگر صحبت .اوضاع خانواده وخیلی از موارد دیگر بیندازید
ن هم مانند آن اگرم:ازفرد موفق وسرشناسی بشود می گویید

.شخص فرصت مناسبی می داشتم مسلما موفق می شدم

حتی بیشتر ما فکر می کنیم که افراد موفق به طور ذاتی موفق 
بوده اند و همه ي شانس ها وفرصت هایی را در اختیار داشته اند 

.که ما از آنها بی بهره بوده ایم

)ی فورددب(درخودتان داریدهرآنچه راکه شمادر دیگران می بینید

اگراز این دسته افرادهستید لطفا این کتاب را به دقت 
بدانید که هرچه پیش از این جزء محدودیت هاوموانع .بخوانید

شاید .رشدتان به حساب می آمده است چیزي جز بهانه نیست
بعضی از شماباز هم بگویید که گفتن این چیزها آسان است ویا 



کنند رویایی بنامید ولی افرادي را که شمارا دعوت به تغییر می 
،نمی توانید باورداشته باشید تازمانی که بدون محدودیت فکرنکنید

.انتظار یک تغییر یا موفقیت بزرگ را داشته باشید

در واقع بیشتر محدودیت هایی که دربرابرشماست وشما رااز 
رسیدن به موفقیت باز می دارد،ساخته ذهن شماست واین 

.در برابرتان مجسم می کنیدخودتان هستید که آن ها را

بنابراین قدم اول براي تغییراین است که بدون محدودیت فکر -
.کنید

اگرهیچ محدودیتی دربرابرتان نبود وهیچ مشکلی سرراهتان قرار 
نمی گرفت چه اهدافی را انتخاب می کردید؟

ذهنتان را عادت دهید .دودیت ها را کنار بگذاریدحسعی کنید م
توانم یا ممکن نیست را کنار بگذارد وبدون که واژه ي نمی 

اینگونه بهتر تصمیم میگیرید واهدافی براي .محدودیت فکر کند
.خود تعیین می کنید که شایسته آن ها هستید



فکر را هیچ محدودیتی .تنها محدودیت و مرز ما جسم ماست
)وین دایر.(نیست

هرچه از کوه باالتر می رویم چشم انداز گسترده تري می 
)ویکتورهوگو.(ینیمب

.از همین امروز فرض کنید که توانایی انجام هرکاري رادارید-

تنهایک دلیل براي شکست انسان وجود دارد وآن کمبود ایمان 
)ویلیام جیمز.(فرد به خود واقعی اش است



درحقیقت باید بدانید که شما واقعا توانمندي انجام هر کاري را 
برخوردار هستید که تاکنون هیچ وقت به دارید واز نعمت هایی 

واین توانمندي هادر انجام . طورکامل ازآن ها استفاده نکرده اید
فقط باید باور کنید که می توانید واز .هرکاري به کمکتان می آیند

داستان کوتاه زیرحکایت زندگی .آنها نهایت استفاده را ببرید
ب شده از ازنوشته هاي مارك تواین،انتخا:(بسیاري ازماست

)"عمر کوتاه نیست ماکوتاهی میکنیم"کتاب

القات می م"سن پیتر"مردي می میرد ودر دروازه بهشت با-
به او .بالفاصله به یادش می آید که سن پیتر مرد مدبري بوده.کند

به من .من سال هاست به تاریخ نظامی گري عالقه مندم:می گوید
کسی بوده؟بگویید بزرگ ترین ژنرال همه دوران ها چه 

آن .سوال خیلی ساده ایست:سن پیتر به سرعت جواب می دهد
.مردي که آنجا ایستاده

من این مردي را که .حتما اشتباه می کنید:مرد جواب می دهد
.او کارگري معمولی بود.شما می گویید روي زمین می شناختم



بله،درست می گویی دوست من،او اگر ژنرال :سن پیتر جواب داد
.ترین ژنرال تاریخ می شدمی شد بزرگ

بیش از چیزي هستند که آن ها .اشخاص به کوه یخ شباهت دارند
.نشان میدهند

آن قدم بعدي براي رسیدن به اهدافتان این است که کامال روي 
ها تمرکز کنید وتمام تالشتان را براي رسیدن به هدفتان انجام 

مطمئن باشید اگر تالش کنید می توانید به خواسته تان .دهید
فقط باید توجه داشته باشید که تالشتان در جهتی باشد .برسید

از همین امروز شروع کنید وتمام .که شما را به هدف نزدیک کند
!تردیدها را کنار بگذارید



اگر احساس می کنید .هیچ گاه امیدتان را از دست ندهید-
تالشتان شمارا به خواسته تان نمی رساند راه موثرتري براي 

.رسیدن به هدف تان انتخاب کنید

تردیدها به ما خیانت می کنند تا به آنچه لیاقتش را :شکسپیر
.داریم نرسیم

هنگام بسیاري از ناکامی ها ناشی از این است که :توماس ادیسون
.تسلیم شدن نمی دانید که تاچه حد به موفقیت نزدیک هستید

:توصیه من به شما

بهترست از جهان خودتان ،اگر می خواهیدجهان رادگرگون کنید
.شروع کنید



:فصل دوم
ازگنجینه هایتان کمک بگیرید

همان طورکه پیش از این اشاره شد؛شما گنجینه هایی دارید که 
فقط باید یاد بگیرید .اهدافتان به کمکتان می آینددر عملی کردن 

دراین کتاب به چهار.که چگونه آن ها را به خدمت بگیرید
.گنجینه مهم وموثرتان اشاره می شود

اهدافتان راشکل دهید-قدرت تصمیم گیري:گنجینه اول

همه ي ما بی شک تصمیم هاي بسیاري در زندگی مان گرفته 
ت ما وجود دارد اما بعضی مواقع قدرت تصمیم گیري در ذا.ایم

نمی توانیم از آن بهره مند شویم وآن به دلیل تقویت نکردن این 
هرچه .ازهمین امروز شروع کنید وتصمیم بگیرید.قدرت است

بیشترتصمیم بگیرید این توانایی را در خودتان تقویت می 



گنجینه هاي شما نامحدودند ومانند نهالی با توجه بیشتر .کنید
.می کنند وبه اوج خود می رسندشما رشد

هرچه بیشترتصمیم بگیرید،قدرت تصمیم گیري شما بیشتر می 
همچنان که عضالت بدن دراثرورزش نیرومندتر می .شود

)رازموفقیت.(شوند،قدرت تصمیم نیزباتمرین افزایش می یابد

انجام کارهاي بزرگ باید شجاعانه تصمیم دبدانید که براي بای
)وجه به منطقالبته بات.(بگیرید

شروع کردن از تصمیم هاي کوچک توانایی تان را درتصمیم 
گیري افزایش می دهند وشما رابراي تصمیم ها واهداف بزرگ 

درهنگام تصمیم گیري وانتخاب اهداف این تخیل .اماده می کنند
همان طور .است که بیشتر شما را به موفقیت می رساند تامنطق

ا به علت فکر ومنطق اشتباه که گفتیم بسیاري از محدودیت ه
وقتی شما درتخیالتتان تصمیم می گیرید .انسان به وجود می آیند

واهدافی را معین می کنید،این کار را دریک دنیاي ایده آل انجام 



می دهید که هیچ شکستی براي شماوجود ندارد وشما قادر به 
.دست یابی به همه ي اهدافتان هستید

ري تخیل ومنطق را با هم به کار سعی کنید درهنگام تصمیم گی
اینگونه همواره تصمیم هایی .ببرید،البته با توجه بیشتر به تخیل

می گیرید که شایسته شان هستید ومتناسب با توانایی هاي 
باید بدانید که قدرت تصمیم گیري که .بیشمار ولیاقتتان هستند

که یکی دیگراز گنجینه هاي (وابسته به قدرت تخیل
شما کمک می کند که درست تصمیم است به)شماست
.واین کار مهم ترین گام در دست یابی به اهدافتان است.بگیرید

قدرت تصمیم گیري ازشمابه شما این امکان رامی دهد که 
پس ازهمین االن شروع .شجاعانه فکرکنیدوتصمیم بگیرید

تصمیم بگیرید به دوستی زنگ :مثال بایک تصمیم کوچک.کنید
!که بااوارتباطی ندارید واحوالش رابپرسیدبزنید که سال هاست



فکرقدرت :گنجینه دوم

واضح است که همه ي شما از وجود قدرت فکر و برتري تان کامال
اما برخالف باوراکثرافراد،بسیاري .نسبت به سایر موجودات آگاهید

از شما هنوز نمی دانید که چگونه از قدرت فکرتان استفاده 
.را به خدمت بگیریدکنیدویابه عبارتی فکرتان



زندگی از افکاري آغاز می شود که در طول روز ذهن انسان را به 
)رالف والدو امرسون.(خود مشغول می کند

فکرشما هنگامی می تواند در رسیدن به اهدافتان یاري تان کند 
که شما آن را به خدمت بگیرید ودرجهت رسیدن به اهدافتان آن 

قات احساس می کنید که نمی بسیاري از او.را استفاده کنید
توانید افکارتان راکنترل کنید ویا به جاي استفاده ي بهینه 

بسیاري از .ازذهنتان به افکار مخرب وآزاردهنده روي می آورید
افراد هنگام رویارویی با مشکالت به جاي چاره اندیشی دست 
پاچه می شوندیا به احساسشان روي می آورند که این یک نشانه 

.نی این افراد در به خدمت گرفتن قدرت تفکرشان استاز ناتوا

شماباید به ذهنتان یادبدهید که فکر کند وهمواره منتظر رسیدن 
فکرشما باید در جهتی تربیت شود .کمک از دنیاي بیرون نباشد

که هنگام برخورد بامسائل گوناگون بهترین راه حل هارا ارائه دهد 
البته .داشته باشدهایتان وهم چنین بهترین پاسخ را براي پرسش 

وتصمیم (این کار باعادت دادن خودتان به فکر کردن



قدرت تفکر به شما کمک می کند که چگونه به .میسرست)گیري
ثروتی که می خواهید دست یابید یا چگونه به یک جایگاه 

.یا یک پروژه ي بزرگ را به اتمام برسانیداجتماعی مناسب برسید

کنید،چگونگی رسیدن به این هدف را وقتی یک هدف انتخاب می 
مثال فرض کنید که .نیز توسط قدرت تفکرتان مشخص می کنید

می خواهید یک موسیقی دان مشهوربشوید؛اکنون این قدرت فکر 
.شماست که به شما پاسخ می دهد که چگونه به این هدف برسید

درواقع بعد از انتخاب یک هدف باید به درستی تمام جوانب آن را 
ی کرد وبهترین راه ها را براي نزدیک شدن به این هدف در بررس

اگر می خواهید جهانتان را تغییر بدهید با خود فکر .نظر گرفت
کنید که چگونه این کار را انجام بدهید و چه کارهایی شما را 

همیشه براي رسیدن به اهدافتان .سریع تر به این هدف می رساند
.ایده داشته باشید

تان را به خدمت بگیرید وبه عنوان یک سعی کنید فکر-
فکر تنها چیزي ست که بهترین راه .خدمتگزار از آن کمک بگیرید



اما مراقب باشید که فکر .رسیدن به اهدافتان را مشخص میکند
ومنطق تان آرزوي رسیدن به خواسته هاي بزرگتان را غیر ممکن 

.تلقی نکنند

کتاب هنر برگرفته از(دالیلی مبنی بر اهمیت تفکر درست
):اندیشیدن اثر جان مکسول

.خوب فکر کردن موجب می شود به نتایج خوبی برسید-

.خوب فکر کردن توانایی هاي شما را افزایش می دهد-

خوب فکر کردن همیشگی می شود اگر آن را به یک عادت -
.تبدیل کنید

هاي درست اندیشیدن می توانید به این روش براي یادگیري 
.ه کنیدکتاب مراجع

قدرت کالم:گنجینه سوم

شاید کمک کننده ترین گنجینه براي رسیدن به اهدافتان قدرت 
کالم باشد،اما متاسفانه بسیاري از افراداین قدرت را نادیده می 



شاید بهتر باشد براي تفهیم این موضوع از بخشی از داستان .گیرند
:کمک بگیریم)اثرمارك فیشر(میلیونر یک شبه

من :میلیونراهمیت کلمات رابراي جوان اینگونه بیان کرد"ـ
کتابهاي زیادي در این مورد مطالعه کرده ام وآنچه استادم به من 
آموخت با نتایجی که از خواندن کتابها بدست آورده ام مطابقت 

کالم بر .راه به دست آوردن ایمان در تکرار کالم است.می کند
کالم از .ت وخارق العاده داردزندگی درونی وبیرونی ما تاثیرشگف

بیشتر مردم به کلی از این اصل .قدرت بسیار زیادي برخوردار ست
نه،حرفم را پس .بی خبرند و ازآن استفاده نمی کنند

مطمئنا آن ها از قدرت نفوذ کالم استفاده می کنند ولی .میگیرم
.معموال برضد خود

ی کنم من نمی خواهم حرف شما رارد کنم ولی فکر م:جوان گفت
واقعا نمی توانم بفهمم چگونه کالم می .شما مبالغه می کنید

البته کالم مهم است ولی قطعا .تواندکمکم کند تا میلیونر شوم
.چیزهاي دیگر مهم تر وقدرتمند تر هستند



بروي :لحظه اي در فکر فرو رفت و آنگاه گفت.میلیونر جوابی نداد
ن نظریه را خیلی میز تحریر اتاقت دفترچه اي گذاشته ام که ای

برو آن را بخوان خیلی کوتاه .روشن وآشکار برایت توضیح می دهد
بعد از آن به بحث مان .انرابخوان وبعد دوباره به نزد من بیا.است

.ادامه می دهیم

در رابست وبه دنبال دفترچه اش گشت،ولی .جوان به اتاقش رفت
بود،اگرچه نامه اي را پیداکرد که ظاهرا براي او نوشته شده 

.نامه اي به میلیونر جوان:اسمش بر روي آن نوشته نشده بود

تنها یک کلمه با خوددکار قرمز بر روي آن نوشته .نامه را باز کرد
.میلیونر یک شبه.وامضا شده بود.خداحافظ:شده بود

در آن .قلب جوان مانند پروانه اي عاشق شروع کرد به پرپر زدن
،برگشت وکامپیوتري را لحظه از پشت صداي عجیبی شنید

چاپگر باسرعتی .مشاهده کرد که تا آن لحظه متوجهش نشده بود
جوان شروع به خواندن کلمات :باال کلماتی را بیرون می فرستاد

.کرد که فقطیک جمله بیشتر نبود وهر بار تکرار می شد



.فقط یک ساعت از زندگی ات باقی مانده است

.ه استفقط یک ساعت از زندگی ات باقی ماند

.فقط یک ساعت از زندگی ات باقی مانده است

اگرچه باید .اگر اینهافقط یک شوخی بود واقعا خیلی بی معنا بود
براي چه میلیونر یک شبه می خواست او .فقط یک شوخی باشد

ولی همه چیز در آنجا خیلی .بمیرد؟اوکه آزاري براو نرسانده بود
اي بود که تمایالت شاید میلیونر،در حقیقت دیوانه .عجیب بود

.جنایت کارانه اش را در پشت ظاهري مهربان پنهان کرده بود

ولی از یک چیز اطمینان داشت،حتی .جوان خیلی گیج شده بود
اگر این یک شوخی بود،او حاضر نبود هیچ ریسکی انجام دهد و 

درآن لحظه می خواست از آنجا فرار کند و چک .دستبه خطر بزند
لیونر را که تنها براي تحریک کردن تخیل وراهکارهاي جادوي می

.ساده لوحانه او استفاده کرده بود را فراموش کند



اما مانند گذشته .نامه را به زمین پرت کرد وبه طرف در رفت
دستگیره را .ترس تمام وجودش را در برگرفت.محکم قفل شده بود

به شدت تکان داد تاشاید با فشارآن را باز کند ولی این کار بی 
.ایده بودف

به سمت پنجره اتاق دوید ومیلیونر .جوان کنترلش را از دست داد
پاسخی .سرش فریاد کشید.رادید که در باغ مشغول به کارست

مستخدم .باصداي بلندتري فریادکشید،باز هم پاسخی نیامد.نیامد
اما انگار فریادهایش .وارد باغ شد وجوان دیوانه وار او را صدا زد

کابوس وحشتناکی بود که او می دید؟این چه.وجود نداشت

مستخدم دیگري نیز به دنبال مستخدم .دوباره ودوباره فریاد کشید
اونیز در مقابل فریادهاي کمک زندانی انگار .شداولی وارد باغ

.جوان نا امید وناامید تر شد.چیزي نمی شنید

آن طرف می رفت،متوجه همین طور که ناامیدانه به این طرف و
چراقبال به آن توجه نکرده بود؟شاید !ه دیوانه اي بودچ.تلفن شد

.آن هم مثل کامپیوترآنجا نبود



به متصدي مخابرات زنگ زد وشماره نزدیک ترین اداره پلیس را 
صدایش خیلی غیرعادي ...تلفنچی شماره اي به او داد.خواست

اما اشغال .به سرعت شماره را گرفت.وعجیب به نظر می رسید
بارها وبارها این کار را .ه را گرفت،باز هم اشغال بوددوباره شمار.بود

به یکباره متوجه شد که شماره اي که میگیرد درست .تکرار کرد
همان شماره اي بود که روي تلفن نوشته .مقابل چشمانش بود

.او تمام آن مدت به اتاق خودش تلفن می کرد.شده بود

وقتی .را باز کنددیوانه وار به دنبال چیزي بود که با آن بتواند در
پنجره می گذشت،مردي را دید که به خانه نزدیک می از کنار

پالتوي گشاد وسیاهی به تن داشت وکاله لبه پهن سیاهی .شد
.برسر

دردي در قفسه سینه اش احساس کرد و نزدیک بود قلبش از کار 
اوچه کسی می توانست باشد جز قاتلی که براي کشتن او .بایستد

درتله پیرمردگیر کرده بود وباید می.روشن بوداستخدام شده بود؟
لحظاتی بعد صداي قدم هاي سنگین وآهسته ي مردي را .مرد



زمان مرگش .درست فهمیده بود.شنید که به اتاق نزدیک می شد
به دنبال چیزي براي دفاع از خود اطرافش راگشت .فرا رسیده بود

صداي چرخاندن کلید را در قفل .ولی هیچ چیز پیدانکرد
.دستگیره تکان خورد ودر باز شد.شنید

در مقابل در،سایه بسیار تیره اي که بدون شک به هیات مردي 
،بی حرکت وخاموش مانند مجسمه اي ایستاده بدل شده بود

جوان فکر کرد که سالحی .آنگاه مرد دست در جیبش کرد.بود
بیرون خواهد آورد اما آن غریبه مرموز،تکه اي کاغذ بیرون 

آمده بود ومنتظر الهش راباال برد وجوان که نفسش بندلبه ک.آورد
.بدترین اتفاق بود،کسی جز میلیونر را ندید

برگه مبالغی را که در باغ افزایش شان دادي را :میلیونر گفت
آیا دفترچه اي که گفتم را پیداکردي؟.فراموش کردي

معنی این سناریوي مسخره اي که االن :جوان با عصبانیت گفت
کردي چیست؟با این کارتان،می توانم شما را تحت پیگرد اجرایش 

.قانونی قرار دهم



کلماتی نوشته شده بر روي .ولی آن ها فقط کلمه اند:پیرمرد گفت
مگر توبه .صفحه اي کاغذ،چند کلمه بر روي صفحه اي کامپیوتري

من نگفتی که به قدرت کالم معتقد نیستی؟حال ببین به چه 
...روزي افتادي

هان متوجه شد که میلیونر درباره چه چیزي صحبت می جوان ناگ
تنها می خواستم خیلی سریع درسی به :میلیونر گفت.کند

تجربه .معلمی بسیار بهتر از یک نظریه محض استتجربه،.توبدهم
مگر فلسفه گوته همین نبود؟رنگ نظریه وتئوري .یعنی زندگی

حاال به قدرت کالم .خاکستري است وسبز،رنگ درخت زندگی
یمان آوردي؟قدرتش چنان عظیم است که حتی الزم نیست ا

مطمئن باش که هیچ .حقیقت داشته باشد تا برمردم تاثیر بگذارد
تو ناچارا از منطقت ...وقت در مورد تو نیت جنایتکارانه اي نداشتم

ولی متوجه شدي که در بعضی موارد،منطق چقدر .پیروي کردي
ر ما فریاد میزدي وما ناتوان است؟زمانی که از پنجره اتاق برس

وانمود می کردیم که چیزي نمی شنویم،به راستی نا امید شده 



اشتباه تو در خواندن آن کلمات نبود،بلکه در باور کردن آن .بودي
با این کار،به طور غریزي از یکی از بزرگترین قوانین حاکم بر .بود

ذهن بشري اطاعت کردي،زمانی که تخیل ومنطق با یکدیگر در 
.باشند،همیشه تخیل پیروز می شودتضاد 

سپس میلیونر به طرف چاپگر کامپیوتر رفت وبرگه کاغذ را جدا 
به خاطر تهدیدي آشفته شدي که :کرد و به جوان داد و گفت

.حتی خطاب به تو نبود

جوان متعجب .در باالي صفحه تنها اسم یک بنگاه نوشته شده بود
اساس بود،بلکه اصال نه تنها آن تهدیدي ساختگی و بی .شده بود

".خطاب به او نوشته نشده بود

کلمات به شما کمک می کنند تا به اهدافتان برسید وبراي این -
نگرش .کافی ست از آن ها کمک بخواهید.کار قدرت زیادي دارند



انسان در موفقیت او نقش به سزایی دارد و استفاده مکرر از 
.ش او بشوندکلمات کمک کننده می توانند باعث تغییر نگر

نگرش شما همانند قلم موي نقاشی،تمام جنبه هاي زندگی تان را 
)جان سی مکسول-نگرش تاتغییر.(رنگ آمیزي می کند

یک سري جمالت را انتخاب کنید وآن ها را هر روز تکرار 
شاید هنوز به قدرت کالم ایمان نداشته باشید اما اگر آن ها .کنید

.ها می شویدرا تکرار کنید متوجه اثرژرف آن

:براي مثال جمالتی از کتاب میلیونر یک شبه

میلیونر به جوان توصیه کرد که این فرمول را هر شب وهر صبح 
:پنجاه بار تکرار کند

.هر روز زندگی ام از هر جهت بهتر و بهتر می شود

ویا براي بدست آوردن آرامش به جوان توصیه کرد که این جمله 
:را تکرار کند

.وبدانید که خدا هستآرام باشید



شما جمالت بسیار وفرمول هاي مشابه بسیاري را می توانید تکرار 
:مثال.کنید

من از توانایی باالیی برخوردار .من قادر به انجام هر کاري هستم
من به تمام .فوق العاده باهوش وخارق العاده هستممن .هستم

...اهدافم می رسم

به آن فکر کنید ویا یا اگر به هدف خاصی می اندیشیدهمیشه
براي مثال اگر می .تکرار کنید که در آن زمینه موفق خواهید بود

خواهید یک نویسنده موفق شوید یا کسی که جایزه نوبل ادبی را 
.برنده شده هر روز این را در ذهنتان مرور کنید

تاثیر این کلمات وافکار بسیار زیاد است وفقط با تجربه و تداوم در 
یادتان باشد اساس .توانید به قدرت آن ها پی ببریدتکرارشان می 

هر چه افکارتان را بیشتر بر یک موضوع .قانون جذب همین است
هرچه این جمالت .متمرکز کنید،آن ها را بیشتر جذب می کنید

بیشتر تکرار شوند ملکه ذهنتان می شوند وباورتان را تغییر می 
می فهمانید که با تکرار بیشتر این فرمول هابه خودتان .دهند



توانایی انجام هر کاري را دارید وبا تغییر باورتان تغییرات شگرفی 
.در زندگیتان پدید می آید

البته باید توجه کرد که کلمات هرچند قدرت مند باشند بدون 
اما زمانی که این دو را با هم .تالش موفقیت امکان پذیر نیست

.همراه کنید حتما موفق خواهید شد

قدرت خالقیت:چهارمگنجینه 

همه ي ما درکودکی خالق بودیم ولی اگر بخواهید بین 
بزرگساالن افراد خالقی پیدا کنید کار سختی در پیش رو 

خالقیت یک قدرت ذاتی ست که هر فرد در دوران کودکی .دارید
از آن بهره مند است اما اگر آن رابه خدمت نگیرد کم کم آن را از 

بیشتر از آن بهره بگیرد آن را دست می دهدو به عکس هرچه 
در واقع افراد خالق منبع الهامی تمام نشدنی .قوي تر خواهد کرد

اگرتا امروز توجه زیادي به خالقیت نداشتید سعی کنید .دارند
همین امروز به اشتباهتان پی ببرید وتا آن را به طور کامل از 

ممکن است درك درستی .دست ندادید به فکر پرورش آن بیفتید



ز خالقیت وافراد خالق نداشته باشید پس بهترست ابتدادرباره ا
افرادخالق افرادي هستند .ویژگی هاي افراد خالق صحبت کنیم

که بسیاري از مواقع به عنوان قانون شکن به آن ها می 
ست که این افرادهیچ وقت خود را موظف به دلیلش این ا.نگریم

چهارچوب خاص عمل پیروي از قوانین نمی دانند یا اینکه در یک 
دارند وبنابراین درك متفاوتی دیدمتفاوتیافراد خالق .نمی کنند

خواهند داشت وکارها را به گونه اي متفاوت انجام خواهند 
دلیلی ندارد که چون یک نفرکاري رابه یک صورت انجام داده .داد

دلیلی ندارد که وقتی به .ماهم همان گونه آن کار را انجام بدهیم
یم تنها چیزي که شروع به ساختنش می کنیم قصر ساحل می رو

آید آدم برفی درست کنیم وسریع شنی باشد یا وقتی برف می 
خالقیت فقط شامل کارها وچیز .یک هویج روي صورتش بگذاریم

هاي بزرگ نیست؛همین که بتوانید کارهاي معمولی را به گونه اي 
ت نیاز البته هر رشته اي به خالقی.دیگر انجام بدهید کافیست



یک نویسنده یا موسیقی دان ویا یک دانشمند باید خالق .دارد
.باشد

چگونه خالق شویم؟

.دیدي همه جانبه داشته باشید و مشاهداتتان را توسعه دهید.1

خالق نیستید سعی کنید از ایده هاي اگر احساس می کنید.2
بررسی ایده هاي دیگران دیدي همه .دیگران بهره مند شوید

شما می دهد ومدتی نمی گذرد که خودتان هم خالق جانبه به 
.می شوید

همیشه ایده داشته باشید وایده هایتان را بنویسید تا فراموش .3
یک دفترچه مخصوص این کار در نظر بگیرید که تمام ایده .نشوند

.هاي جالبتان را در آن نگهداري کنید

دقتتان را افزایش دهید وبه همه چیز توجه کنید حتی .4
.رویاهایتان می توانند منبع الهام خوبی برایتان باشند!یاهایتانرو



هرچه بیشتر از منبع خالقیتتان الهام بگیرید آن را .تمرین کنید.5
.قوي تر می کنید

افراد .سعی کنید میان موضوعات مختلف رابطه برقرار کنید.6
خالق ممکن است به اندازه شما ویا کمتر از شما اطالعات داشته 

ولی در ارتباط دادن اطالعات ودانسته هایشان وارائه یک باشند،
.ایده جدید مهارت زیادي دارند

افراد .براي انجام یک کار همیشه بیش از یک راه حل وجود دارد.7
خالق همیشه براي مسائلی که با آن ها مواجه می شوند بیش از 

.یک ایده دارند
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.یک ایده دارند



!زندگی کنید:فصل سوم
ر است به نکته را بررسی کردیم بهتاکنون که مراحل موفقیت 

سعی کنید به دنبال موفقیت بروید !زندگی:مهم تري توجه کنیم
.ولی هیچ وقت براي این کار به خودتان فشار وارد نکنید

اگر از .تعریفتان را از زندگی وخوشبختی مورد سوال قرار بدهیدـ 
کسی بپرسید که چرا اینقدر تالش می کند که مقدار زیادي پول 

براي این که خوشبخت باشم ":دست بیاورد،قطعا جواب می دهدب
درصورتی که تنها کسی که می تواند به شما ".وراحت زندگی کنم

از لحظات .کمک کند که خوشبخت باشید خودتان هستید
!زندگیتان لذت ببرید واز همین االن احساس خوشبختی کنید

برخوردار ـ سعی کنید همیشه از آرامشی که لیاقتش رادارید 
خیلی راحت دیگران را ببخشید و از خوشبختی دیگران .شوید

.احساس خوشبختی کنید

.ـ زندگی دیگران را تغییر دهید



در تاثیر مثبتی ست که برسایر زندگی هامی ارزش یک زندگی
)جکی رابینسون.(گذارد





...پایان...


