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ه������ر چ���ی���زی

ب��ه دلی��ل خاص��ی اتف��اق میافت��د،
چه م��ا آن دلیل را بدانیم
و چ���ه ن��دان��ی��م.

ع�����ل�����توم���ع���ل���ول
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ای��ن قاع��ده میگوید که موفقیت ،ثروت ،خوش��بختی و پیش��رفت ،آث��ار و نتایج

مس��تقیم یا غیرمس��تقیم علتها یا اعم��ال خاصی هس��تند؛ به این معنی که ا گر ش��ما
آنچ��ه را که میخواهید ،به خوبی بشناس��ید ،ب��ه احتمال زیاد به آن خواهید رس��ید.
موفقیت یک معجزه نیس��ت به شانس هم ربطی ندارد .ا گر هدف خود را مشخص کرده

ف انجام دادهاند
باش��ید فقط باید همان کارهایی را که دیگران برای رس��یدن به آن هد 

تکرار کنید تا به هدفتان برسید.

ش�یرینی مالنصرالدی�ن

روزی مال به همس��رش میگوید« :برایم شیرینی درس��ت کن که تعریف آن را از

ثروتمندان بسیار شنیدهام».

همسرش میگوید« :آرد گندم نداریم».

مال میگوید« :از آرد جو استفاده کن».
همسرش میگوید« :شیر هم نداریم».

مال جواب میدهد« :به جایش آب بریز».

همسر مال میگوید« :شکر هم نداریم».
مال پاسخ میدهد« :شکر نمیخواهد».

همسر مال دست به کار میشود و با آرد جو و آب به اصطالح شیرینی میپزد.

ی بدی دارند
م�لا بعد از خوردن ،قیافهاش در هم م��یرود و میگوید« :چه ذائق ه 
این ثروتمندها!»

ِ
حکایت بیشتر ما انسانهاست وقتی میخواهیم به موفقیت برسیم.
این

به ما میگویند« :کینهها را بیرون بریزید که تنها راه خوشبختی ،رها شدن است».

م��ا میگویی��م« :یکی از دالیلی که میخواهیم موفق باش��یم این اس��ت که ش��اخ
بعضیها را بشکنیم!»

میگویند« :هر چه نیاز نداری از زندگیت خارج کن تا روح طراوت و سعادت در
زندگی جریان یابد».

پاس��خ میدهیم« :وقتی به ثروت رس��یدیم هر آنچه نیاز داریم تهیه میکنیم ،بعد
فکری به حال کهنهها خواهیم کرد».

آن وق��ت همانگونه که مال نصرالدین به ش��یرینی نگاه میکن��د ما به نانی که برای

موفقیت خود ساختهایم نگاه میکنیم و میگوییم« :چه دلِ خوشی دارند بعضیها!»

قـواعــدبـازی
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ب��رای اینک��ه موفق ش��وید باید مثل یک دس��تگاه کپ��ی عمل ک��رده و همهی آن
کارهای��ی را که یک انس��ان موفق انج��ام میدهد ،عین ًا انجام دهی��د .ا گر آنها در انجام

کارهای خود موفق میش��وند ،بدانید که شما نیز به همان میزان از موفقیت دست پیدا
میکنید.

رانن�ده باه�وش

آلب��رت اینش��تین 1برای رفتن به س��خنرانیها و تدریس در دانش��گاه از رانندهی
م��ورد اطمینان خود کم��ک میگرفت .رانندهی وی نه تنها ماش��ین او را هدایت
میکرد بلکه همیش��ه در طول س��خنرانیها در میان ش��نوندگان حضور داش��ت،
بهطوری که به مباحث اینش��تین تسلط پیدا کرده بود .یک روز اینشتین در حالی

که در راه دانش��گاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احس��اس خستگی میکند.
رانن��دهاش پیش��نهاد داد که آنها جایش��ان را ع��وض کنند و او به جای اینش��تین

س��خنرانی کند ،چرا که اینشتین تنها در یک دانش��گاه استاد بود و در دانشگاهی
که آن روز س��خنرانی داش��ت کسی او را نمیش��ناخت و طبع ًا نمیتوانستند او را

از رانندهاش تش��خیص دهند .اینش��تین قبول کرد ،اما در مورد اینکه ا گر پس از

س��خنرانی سؤاالت سختی از وی بپرس��ند او چه میکند ،کمی تردید داشت .به
هر حال س��خنرانی راننده به نحوی عالی انجام ش��د؛ ولی تصور اینشتین درست
از آب درآمد .دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سؤاالت خود

کردند .در این حین رانندهی باهوش گفت« :س��ؤاالت به قدری ساده هستند که
حتی رانندهی من نیز میتواند به آنها پاس��خ دهد ».سپس اینشتین از میان حضار

برخاس��ت و به راحتی به س��ؤاالت پاسخ داد ،به طوری که باعث شگفتی حضار
شد!

مهمتری��ن جنب��هی قاع��دهی عل��ت و معلول این اس��ت که افکار ،علت و ش��رایط

معلول آن هس��تند .به عبارتی دیگر افکار شما آفریننده هستند .همهی افراد و شرایط
موجود در زندگی شما همان معنا و مفهومی را دارند که شما با نحوهی تفکرتان به آنها

میدهی��د .زمانی که نح��وهی تفکرتان را عوض کنید ،در حقیق��ت زندگی خود را تغییر
میدهید ،آن هم در عرض چند ثانیه!

1. Albert Einstein
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ّ
ش�کی ک�ه انس�ان را ع�وض میکن�د

مردی تبرش را در حیاط خانه گم کرد .هر چه فکر کرد ،دید جز کار مرد همسایه
نمیتواند باش��د .تصمیم گرفت او را زیر نظر بگیرد .گوش��های کمین کرد و تمام

حرکات او را زیر ذرهبین گرفت .دید عجب مرد مرموز و آب زیرکاهی اس��ت.
ال واضح بود که چیزی را پنهان میکند .حتی تلفن زدنهایش هم به ش��دت
کام ً
مش��کوک بود .نجواها و آوازهایی هم که زیر ل��ب میخواند دلیلی بود بر اینکه

عذاب وجدان دارد .در پایان روز فهرس��ت کاملی از دالیل انکارناپذیر یافته بود
که محکمهپس��ند هم بودند .برای همین تصمیم گرفت فردا اول وقت ـ با همهی

ای��ن دالیل و مدارک ـ س��راغ پلیس برود و همس��ایه را به ج��رم دزدی به دادگاه
بکشاند.

در همین لحظه زنش وارد خانه شد و گفت « :راستی مرد ،دیروز تبر را همینطور
ن را به زیرزمین بردم ».مرد سراسیمه به زیرزمین
در حیاط رها کرده بودی .من آ 
رف��ت .تبر آنجا بود .پس با این همه دلیل و مدرک چه کند؟ تصمیم گرفت فردا

صبح دوباره مرد همس��ایه را پنهانی زیر نظر بگیرد .صبح که ش��د ،باز در همان

ال طبیعی دارد؛ نه
گوشه پنهان شد و مرد را پایید .با تعجب دید که او رفتاری کام ً
ال عادی بودند.
موذی بود و نه آب زیر کاه .نجواها و تلفنهایش هم کام ً

آن چیزی که احس��اس و عکسالعمل ش��ما را تعیین میکند اتفاقی که برای شما

رخ میده��د نیس��ت بلکه نوع نگاه و برداش��ت ش��ما از آن اتفاق اس��ت .در حقیقت این

دنیای بیرونی نیس��ت که ش��رایط و موقعیتهای زندگی ش��ما را میس��ازد ،بلکه دنیای
درونی شماست که این شرایط را خلق میکند.

آنچ�ه در...

خاطرهای از استفان کاوی 1یکی از چهرههای سرشناس علم موفقیت:

« صبح یک روز تعطیل در نیویورک سوار اتوبوس شدم .تقریب ًا یک سوم اتوبوس

پر ش��ده بود .بیشتر مردم آرام نشس��ته بودند یا سرش��ان به چیزی گرم بود .در

مجموع ،فضایی سرش��ار از آرامش و سکوتی دلپذیر برقرار بود ،تا اینکه مردی
با بچههایش س��وار اتوبوس شد .بالفاصله فضای اتوبوس تغییر کرد .بچههایش

س��روصدای زی��ادی راه انداختن��د و مدام چی��زی را به ط��رف همدیگر پرتاب
میکردن��د .یکی از بچهها با ص��دای بلند گریه میکرد و یکی دیگر روزنامه را از
1. Estefan Kavi

قـواعــدبـازی
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آنچ�ه در مغزت�ان میگ�ذرد جهانت�ان را میآفریند

دس��ت این و آن میکش��ید .خالصه ،اعصاب همهی مسافران خرد شده بود ،اما

ال به روی خود
پ��د ِر آن بچهه��ا ،که دقیق ًا در صندلی جلوی من نشس��ته بود ،اص ً

نمیآورد و غرق در افکارش بود.

باالخره صبرم لبریز ش��د و اعتراض کردم « :آقای محترم! بچههای ش��ما همه را
آزار میدهند .نمیخواهید جلوی آنها را بگیرید؟»

مرد که انگار تازه متوجه شده بود چه اتفاقی افتاده ،کمی خودش را روی صندلی
جابهجا کرد و گفت « :بله ،حق با شماس��ت .واقع ًا متأس��فم .راستش ما داریم از

بیمارستانی برمیگردیم که همسرم ،مادر همین بچهها ،نیم ساعت پیش در آنجا

جان خود را از دس��ت داد .من واقع ًا گیجم و نمیدانم به این بچهها چه بگویم.
نمیدانم که خودم باید چه کار کنم و  »...بغضش ترکید و اشکش سرازیر شد.

بالفاصله نظرم عوض ش��د و دلس��وزانه به آن م��رد گفتم « :واقع ًا مرا ببخش��ید.

نمیدانستم .آیا کمکی از دست من ساخته است؟ »

ش��ما با انتخ��اب نوع ن��گاه و تفکرتان دربارهی دنی��ای پیرامونت��ان و اتفاقاتی که

برایتان میافتد احساسات و رفتارتان را انتخاب میکنید و از همین طریق آنچه را که

هستید یا خواهید شد تعیین میکنید.

مهمترین حوزههای زندگی خود مانند خانواده ،سالمتی ،شغل و وضعیت
مالیتان را بررسی کنید و رابطهی علت و معلولی بین افکار خود را با
نتایج��ی که در این حوزهها به دس��ت آوردهاید بررس��ی کنید .توجه

داشته باشید که همهی نتایجی که در این حوزهها به دست آوردهاید،

چه خوب ،چه بد ،حاصل افکار شما در این حوزهها میباشد.

ج�ادوی ...

قسمتی از مقدمهی کتاب جادوی فکر بزرگ اثر دیوید جوزف شوارتز:1

چندین س��ال پیش در جلس��هی مدیران فروش یکی از شرکتها شاهد موضوع
فوقالع��اده تکاندهن��دهای ب��ودم .رئیس بخ��ش بازاریابی ش��رکت ،ب��ا حالتی

هیج��انزده در انتظار آغاز س��خنرانی خود ب��ود .او میخواس��ت نکتهی مهمی

ی ش��رکت با
را تفهی��م کند .در کنار او در جایگاه س��خنرانی ،موفقترین نماینده 
1. David Joseph Schwartz
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ج�ادوی فک�ر ب�زرگ

ظاهری عادی ایستاده بود .این نماینده توانسته بود درآمد حاصل از فروش خود

را در سال قبل به حدود  25هزار دالر برساند ،در حالیکه درآمد سایر نمایندگان
بهطور متوسط حدود  5هزار دالر بود.

رئی��س بخ��ش بازاریاب��ی ،اعض��ای گروه را م��ورد خطاب ق��رار داد « :از ش��ما
میخواه��م نگاه دقیقی به «هری» بیندازید .به او نگاه کنید و بگویید « هری» چه

خصوصیاتی دارد که ش��ما ندارید؟ « هری» توانس��ت درآمد خود را به پنج برابر

درآمد ش��ما برس��اند ،ولی آیا پنج برابر هم از ش��ما باهوشتر است؟ مسلم ًا نه.
براس��اس تس��تهایی که از ارزیابی کارمندان خود در دست داریم و من آنها را

بررسی کردهام ،هوش « هری» نسبت به سایر همکارانش در حد متوسطی است.

آیا « هری» پنج برابر ش��ما کار کرده اس��ت؟ نه ،گزارشها چنین چیزی را نش��ان
نمیدهد .راستش را بخواهید « هری» از ا کثر شما بیشتر در مرخصی بوده است.

آیا منطقهی کار « هری» بهتر اس��ت؟ دوباره باید تصریح کنم که نه .بر طبق آمار،

وضعیت همهی مناطق کم و بیش یکس��ان اس��ت « .ه��ری» تحصیالت باالتری
ال یک آدم معمولی اس��ت البته به
دارد؟ س��المتر اس��ت؟ باز هم نه « .ه��ری» کام ً

استثنای یک چیز».

معاون مدیر گفت « :تفاوتی که میان « هری» و ش��ما وجود دارد ،این است که او
پنج برابر بزرگتر از شما میاندیشد».

او در ادامهی س��خنانش نش��ان داد که موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش
آنها بستگی داشته باشد به میزان تفکر آنها وابسته است.

ا کنون از شما میخواهم که تغییراتی را که باید در هر یک از حوزههای زیر در افکارتان

ایجاد کنید تا به نتایج دلخواه برس��ید در زیر بنویس��ید و آنها را جایگزین افکار قدیمی
خود کنید.
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 )1خانواده:

 )2سالمتی:
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دن�����ی�����ای ب����ی����رون����ی ش���م���ا،
ب��ازت��اب دن��ی��ای درون���ی شماست.

م����ط����اب����ق����ت
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براس��اس این قاعده ،افرادی که وضعی��ت ضعیف و فقیری دارند ،درون ضعیف و
فقیری نیز دارند .زیرا دنیای بیرونی هر کس دقیق ًا بازتاب دنیای درونی او میباشد.

تصوی�ر ذهنی

دکتر ما کس��ول مالتز 1جراح پالستیک ،هر روز در مطب خود شاهد حضور انبوه

کسانی بود که برای از بین بردن اشکاالت و عیبهای ظاهری خود به او مراجعه
میکردن��د .او میدی��د که عمل جراحی پالس��تیک منجر به تغییرات ش��گرف و

عمیق ش��خصیتی در مراجعه کنندگانش میش��ود به نحوی ک��ه آنها با روحیه و

اعتم��اد به نفس باالیی زندگی جدید خود را آغاز میکنند .اما دکتر مالتز در دراز
مدت متوجه ش��ده بود که عمل جراحی همیش��ه موجب تغیی��ر روحی و روانی
افراد نمیشود .برخی با اینکه تغییر چشمگیری در زیبایی صورتشان رخ میداد

هنوز دچار کمرویی و خجالت بودند و تمایل به تنهایی و انزوا در آنها مشاهده
میشد.

این مس��أله دکتر مالتز را به تأمل و تحقیق در این زمینه واداش��ت تا باالخره بعد
از مدته��ا تفک��ر و کنکاش موفق به کش��ف و ارائهی نظری��هی مهم و معروف
« تصویر ذهنی» شد.

بر اس��اس این نظریه در ذهنیت هر فرد تصویر و باوری از خودش ش��کل گرفته

است .تصویر ذهنی هر فرد است که به او میگوید چه کسی است ،قادر به انجام

چه کارهایی اس��ت ،سزاوار داش��تن چه نوع زندگیای اس��ت و امور و اتفاقات
را ت��ا چه ان��دازه میتواند کنترل کن��د .دکتر مالتز پی برد هرچن��د بعضی از افراد
دارای ظاهری مناس��ب و مطلوبند ،اما به خاطر مغش��وش بودن س��یمای درونی

و ذهنیش��ان احساس خوبی نس��بت به خود ندارند و با دس��ت کم گرفتن خود،
زندگیش��ان را مح��دود میکنن��د .آنچه بای��د انجام گیرد عم��ل جراحی بر روی
تصویر درونی افراد است.

او پس از آن تا پایان عمرش وقت خود را صرف کمک به مردم برای از بین بردن

چین و چروک های صورت روانی آنها کرد.

ا گر بخواهید چیزی را در زندگی خود تغییر بدهید و یا وضعیتی را بهتر کنید ،باید

این کار را از درونتان آغاز کنید .خانواده ،س�لامتی ،ش��غل و وضعیت مالی شما بازتاب
1. Maxwell Maltz

