
1 باورهای مثبت



یاد گرفتم قدردان باشم. 
قدر دان عزیزانم: پدرم مادرم و اساتید بزرگوارم 

پدرم که به من انسانیت آموختند. 
مادرم، صبر و مهربانی را

و اساتیدمخصوصا اولین و بهترین استاد زندگی ام، استاد
»بابک بهمن خواه« که به من پرواز در اوج بودن را آموختند که 
مانند عقاب باشم تا بتوانم هدفم را در اوج بلند ترین و سخت 

ترین قله ها هم که هست بدست بیاورم. 
سپاسگزارم از شما خوبان و این اثر زیبا را با حس عالی تقدیم میکنم 

به بهترین های زندگی ام و همینطور تقدیم به شما عزیزانم. 
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آیا تا کنون فکر کرده اید که عقاید شما از کجا نشأت گرفته اند؟ 
عقایدی که دارید در طول یک دوره زمانی و با طرز فکری خاص ایجاد شده 
اند. اینها حقایقی هستند که بر اساس طرز فکری ثابت در ذهنتون ثبت شده اند 

و تاثیرات مثبت یا منفی رو در ذهن شما به جای میگذارد. 
افکار شما باورها و عقاید شمارو می سازد. برخی از عقاید در طول زمان 
رشد می کنند و عماًل نابود نشدنی هستند برخی دیگر بسیار ضعیف تر و به 

سادگی از بین میروند. 
1- اگر عقاید شما از جریان فکری مثبت پدید آمده باشد دارای عقایدی 
مثبت خواهید بود. عقاید شما داستان زندگی شمارو می سازند مزیت های تفکر 
مثبت توسط محققان بسیاری ثابت شده اند و در اینجا به چند راهکار میپردازیم 
روزتون رو با جمالت مثبت آغاز کنید. چگونگی شروع روز بر تمام روزتان 
تاثیر دارد. با خودتون در آینه صحبت کنید و بگویید: » امروز روز خوبی خواهد 
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بود.«
جمالتی از این قبیل روز شمارو بهتر میکنند من خودم روزانه این کارو انجام 
میدم و اتفاقات خوب رو جذب میکنم. به کار بردن جمالت تاکیدی مثبت روی 
تک تک سلول های بدن شما اعجاز انگیز است و تاثیر شگفت انگیز دارد امتحان 
کنید. شما میتوانید از طریق قدرت افکارتون و قدرت جاذبه ای که در درونتون 
دارید هر خیرو صالحی رو از جمله نعمت، توانگری، کامیابی، سالمتی، ثروت، 

شادمانی، عشق، معنویت به سوی خود بکشانید. 
 2- بر چیزهای خوب همیشه تمرکز کنید، در شرایط بد هم موضوعات 
بامزه پیدا کنید. فراموش نکنید که این شرایط بد هم بعدا تبدیل به موضوعی 

برای تعریف تبدیل میشوند. 
3- راهکار دیگر این است که شکست هایتان را به درس تبدیل کنید. به 
جای فکر کردن به نحوه شکست به کارهایی که باید بعد از شکست انجام دهید 

فکر کنید. 
دوستای خوبم همیشه شرایط خوب نیست! اما چرا با شرایط همراه بشیم؟ 

میدونم گاهی خسته و مضطرب هستید و ذهنتون پر از افکار منفی است و 
جسمتون پر از تنش اما درست نیست که تسلیم شرایط بشوید و روز به روز 
تحلیل بروید، خود را به سوی باورای مثبت و تفکر مثبت هدایت کنید. بارها و 

بار ها با آدم هایی از این دست برخورده ام. 
تنها توصیه من به این افراد این است که کلماتی که برای توصیف خود از آن 
استفاده میکنند، روزی موقعیت آنها را شکل خواهد داد، پس بهتر است مراقب 

باشند هر چه بگویند همان خواهد شد. 
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مثبت اندیشی و موفقیت
مثبت اندیشی و موفقیت رابطه تنگاتنگی دارند، مثبت اندیشی شکلی از فکر 
کردن است که بر حسب عادت در پی بدست آوردن بهترین نتیجه از بدترین 
شرایط ها میباشد، به عبارت دقیق تر مثبت نگری فرآیندی تعمدی و انتخابی 
آنها  انسان دارد،  اندیشیدن و فکر کردن نقش بسیار مهمی در زندگی  است، 
همواره با نوع تفکر خود و نگرشی که بر جهان دارند از یکدیگر متمایز میشوند. 
شخص مثبت اندیش هیچ گاه مسایل منفی را به رسمیت نمی شناسد، بلکه به 
مقابله با آن میپردازد، آنانی که مثبت فکر کنند هیچ اتفاقی را در عالم بد نمیدانند 

و لحظه لحظه آن را حساب شده و تحت کنترل خالق جهان میداند! !!
فردی که مثبت نگر است مسایل را از زاویه ای دیگر میبیند، مثالی برایتان 

میزنم: 
یک فرد که خیلی مثبت نگر است، یک روز که از خانه خارج میشود تصادف 
میکند و یکی از پاهایش آسیب میبیند این اتفاق رو بر کم شانسی نمیداند و به 
جای اینکه غر بزند که چرا این اتفاق ناخوشایند برایش افتاده است، میگوید 

خدایا شکرت، شاید قرار بود اتفاق بدتری بیفتد و دائم خدارا شکر میکند. 
تعادل روح بهترین دفاع برضد افکار منفی و بیماری هاست، مثبت اندیشی 

بهترین راه مبارزه با استرس است. 
اضطراب و استرس دائمی برای بدن و ذهن بسیار خطرناک است. 

محققان دریافته اند که تفکر مثبت می تواند به مدیریت استرس کمک کند 
و حتی میتواند در مجموع نقش مهمی را در سالمت و خوب بودن شما بازی 

میکند. 
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»خود را باور کنیم «
زندگی سرشار از نعمت ها و ثروت های نامحدود است، همه انسانها حق 
انتخاب دارند تا در زندگی موفق شده و با شادمانی و نشاط زندگی کنند ولی 
دستیابی به شادی موفقیت در هر زمینه، فقط به همت و تالش انسان بستگی 
و  غم ها  ها،  شادابی  ها،  موفقیت  نمیتواند  جز خود شخص  هیچ کس  دارد، 

شکست ها را برای خویش فراهم سازد. 

میکنند در  اندک احساس خوشبختی و سعادت  چگونه است که گروهی 
حالی که عده زیادی از خود ناراضی هستند. 

در حقیقت همه چیز از افکار و ذهن انسان سرچشمه میگیرد یعنی انسان 
ساخته و پرداخته ی افکار خویش است، در واقع تو همانی که می اندیشی، این 
ذهن ماست که از ما انسانی موفق و قوی میسازد، یا برعکس آن عمل می کند. 
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من تمام موفقیت هایم رو مدیون خودباوری ام می دانم، تغییرات اساسی در 
زندگی من از جایی آغاز شد که خودم را شناختم و باور کردم که بی دلیل به 
این دنیا نیومده ام و برای هدفی بسیار ارزشمند خلق شده ام و خداوند من را 
برای انجام ماموریتی شگفت انگیز و فوق العاده که همانا جا نشینی خودش 

هست در این جهان آفریده است.
درآیه 30 سوره بقره از کتاب مقدس خداوند قرآن کریم ذکر شد که مهم 

ترین ماموریت انسان خلیفه ا... است.
پس با خود اندیشیدم من در سفری که به این کره ی خاکی آغاز کردم باید 

طوری زندگی کنم که لیاقت جانشینی خداوند را داشته باشم.
قسم به خدایی که مرا باور دارد، باور دارد که من برترین مخلوقات هستم 
باور دارد که من زنده ام و باید زندگی کنم، خدایی که قصه زندگی مرا می داند 
هم اکنون در این سن وسالی که من گذشته سرا پا امید و عاشق زندگیم هستم 
من هرگز سوگوار گذشته ام نخواهم بود، چون گذشته ام تنها درسی از کتاب 
زندگیم بود که خداروشکر می کنم با موفقیعت آن را پاس کردم، صدای تپش 
قلب خویش را میشنوم، این صدا صدای زنده بودن من است چگونه باید به 
خود بقبوالنم حرکت نکنم و در گوشه ای از این دنیای با عظمت فقط زندگی 
این  نیست،  برازنده من  این  باشم؟نه  آن  و  این  گر  نظاره  و  بگذرانم  را  خود 

جایگاه من نیست، آنچه را که می گویم به آن ایمان دارم.
برترین معلمان ما تجربیات گذشته ما هستند، از گذشته مون باید فقط درس 
در حال  فقط  و  باشیم  داشته  ریزی  برنامه  هم  زیبامون  آینده  برای  و  بگیریم 
شگفت انگیز زندگی کنیم و تالشمون را برای تحقق بخشیدن به رویاهامون 
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مضاعف کنیم.
»تالش هوشمندانه«

یک تکنیک عالی برای تغییر باور ها استفاده از عبادات و جمالت تاکیدی 
مثبت است که روزانه باید چندین بار تکرار نمایید تا به واقعیت تبدیل شود، 

مانند: 
من خودم را باور دارم ، من توان انجام هرکاری را که قصد انجام آن را داشته 

باشم دارم. 
تفکر مثبت یک سبک زندگی است که منجر به تمرکز بر افکار مثبت در 

هرشرایظی درباره ی خود، دیگران و دنیایی که در آن زندگی میکنیم. 
تفکر مثبت به شما کمک میکند تا بتوانید از لحظات زندگیتان بیش از پیش 
بحره و لذت ببرید و این شاید یکی از مهم ترین اهداف در زندگی آدمی باشد، 
پس الزم است باور سازی مثبت رو در خودمون تقویت کنیم، اگر خدایی نکرده 
از کودکی با باور هایی محدود کننده زندگی کردیم، دیگر وقت تغییر است و 
باور های مثبت رو جایگزین کنیم و منتظر مزیت های تاثیر گذارو فوق العاده 
آن درزندگیمان باشیم و زندگی را برای خود و عزیزانمون زیبا تر جلوه دهیم. 

جدول باور سازی 

باور مثبت کننده باور منفی و محدود 

من می تونم
کاری دیر  هیچ وقت برای انجام هیچ 

کنم نیستپمی توانم امتحان 
کنم انجامش بدم حداقل می تونم سعی 

من نمی تونم
کمه یا سنم زیاده سنم 

گهانی و ناخوشایند است تغییر نا
من شانس ندارم
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باشید و چه 75سال خیلی خوبه که  دوستان خوبم چه25سال سن داشته 
همیشه به دنبال داشتن فکر و ذهن سالم باشید. 

آنهایی که فکر و ذهنی قوی دارند، زندگی شاد و رضایت مندانه تری دارند. 
به خاطر بسپارید که داشتن یک فکر سالم به موفقیت شما در تمام زندگی کمک 

شایانی می کند. 
یکسری تمرین های ذهنی فوق العاده ای وجود دارد که شما می توانید به 

کمک آنها فکر و ذهن خود را در طول زندگیتان سالم نگه دارید. 
1-از فکرتون استفاده کنید. تا دلتدن بخواد انواع دانش و علوم مختلف در 
دنیا وجود دارد پس به سرغشان بروید، انجام دادن کارهایی مثل: فکر کردن به 
مسایل سخت یا عدم استفاده از ماشین حساب، انجام معادالت ریاضی ساده، 

یک راه عالی برای تمرین دادن فکر شماست. 
2-جدول حل کنید 

3-بازی های فکری انجام دهید. 
4-پیگیر اخبار باشید. از رویداد ها و اخبار جاری مطلع باشید. چه عالقه مند 
به سایت باشید و چه عالقه مند به اخبار جهان یا حتی اخبار محله خودتان 
سعی کنید تا همیشه نسبت به رویداد های جاری دور و اطرافتون باخبر باشید. 

بدین ترتیب فکر و ذهن شما بر انگیخته شده و از رخوت خارج می شود. 
5-برای داشتن فکر سالم چیزی بخوانید، همیشه در حال یادگیری باشید. 

هر چیزی که دم دستتان است بخوانید! کتاب، مجله وحتی پشت جعبه ی 
غالت صبحانه ی فرزندتان را! خواندن نه تنها فکر شمارا وادار به کار کردن 
می کند بلکه همزمان چیزهای جدیدی هم یاد میگیرید و اگر روی چیزی که 
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میخوانید تمرکز کنید بهره زیادی از زمانتون خواهید برد و فکرتون هم سالم 
خواهد ماند. 

6-پازل درست کنید. 
7-فیلم هایی ببینید که فکر و ذهن شمارو به کار می اندازد یا کارتون مورد 

عالقه تون رو ببینید. 
8-بازی های ویدئویی انجام دهید. 

بعضی افراد فکر میکنند بازی های ویدئویی وقت تلف کردن است ، بازی های 
ویدئویی از آلزایمر پیشگیری میکند. 

9-یک سرگرمی داشته باشید. 
یک سرگرمی جدید برای خودتان به وجود بیاورید، یا اینکه سراغ سرگرمیه 
قدیمیتان که چند سالی است که دیگر سرتان را با آنها گرم نکرده اید، بروید و 

اجازه دهید تا خالقیتتان دوباره شکوفا شود. 
»مراقب ورودی های ذهنتان باشید«

همه ی ما برهنه، ترسیده و بی سواد پا به این کره خاکی گذاشته ایم. دقیقا 
مشابه هستیم اما چرا در نهایت با زندگی متفاوتی عمرمان به پایان می رسد؟ 

چه چیزی منجر به خروجی و نتایج ما می شود؟ 
از زمانی که مسئولیت تمام اتفاقات در زندگی ام رو به عهده گرفتم خیلی 
خالق  گرفتم خودم  تصمیم  که  زمانی  از  دارم.  بیشتری  رضایتمندی  احساس 
زندگی خودم باشم و خودم زندگی ام راآن جور که می خواهم بسازم، احساس 

آرامش بیشتری دارم. 
شما در زندگی به آنچه دست میابید که آن را خلق می کنید. 
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مهم نیست که شما با چه چیزی شروع میکنید، شما پیشرفت را خلق میکنید، 
تکامل و بهتر بودن را چه دوست داشته باشید یا نه، زندگیتان و تمام نتایجتان 

تقصیر خودتان است. 
شما خلقشان کردید و به خلق کردنشان ادامه میدهید، جایی که االن هستید 
که هستید  را  اگرجایی  قبل گرفتید.  پنج سال  که  به خاطر تصمیماتی هست 

دوست ندارید هیچ کس به جز خودتان را نباید سرزنش کنید. 
این تقصیر دولت نیست، تقصیر والدین نیست، این تقصیر رئیستان نیست، 
تقصیر همسرتان نیست. شما به طور پیوسته شرایط کنونیتان را خلق کردید یا 

تحمل کرده اید. 
 دوست ندارید ببینید چه چیزی فرایند خلق شما را کنترل می کند؟ 

خب شما هر چیزی را که انتظار دارید خلق میکنید 
انتظار در خلق کردن متجلی می شود. 

اگر بتوانید افکار روزانه تان را تغییر، دهید آنگاه میتوانید زندگیتان را تغییر 
دهید. 

سعی کنید تمام روز افکارتان را کنترل کنید چون ذهن شما به طور پیوسته 
به چندین مسیر می رود شاید شما فقط به مدت سی ثانیه ذهنتان را کنترل کنید 
اما بعد از آن دوباره به سراغ مسیرهای مختلف می رود به همین دلیل قدم بعدی 

در این زنجیره بسیار مهم است. 
چه چیزی افکار شمارا کنترل میکند؟ جواب ساده است

به همین دلیل است که افراد بسیاری در نهایت یک زندگی پر از استرس و 
ترس و سختی دارند در حالی که تغییر دادن آن ساده است. 
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چیزی که افکار شمارو کنترل می کند به سادگی آن چیزی است که به عنوان 
ورودی به ذهنتان می خورانید، چیزی که با چشمتان میبینید و چیزی که اجازه 
میدهید وارد گوشتان شود. ورودی هایی که شما اجازه میدهید وارد شوند همان 

چیز هایی هستند که در موردشان فکر میکنید. 
این ورودی ها به انتظارات شما جهت میدهند و انتظارات هم به توجهتان 

جهت میدهد و در نهایت منجر به خلق نتایج در زندگیتان میشود. 
اگه می خواهید نتایجتان را تغییر دهید الزم است که به سراغ منبع ورودی هایی 

که به خودتان میخورانید بروید.
اگر میخواهید نتایج مثبت تولید کنید، الزم است دوکار را انجام دهید: 

شماره ی یک: از ذهنتان محافظت کنید، از آن دربرابر جذب کردن خبر های 
منفی و خبر های ترسناک و آلوده محافظت کنید. 

در  که  منفی هایی  برار  در  آن  از  کنید،  محافظت  شایعات  برابر  در  آن  از 
رسانه های اجتماعی هستند محافظت کنید

چون چه این را دوست داشته باشید یانه، باور کنید یانه، تمام ورودی های 
ذهن شما و فرایند فکرتان را فعال می کنند که آن هم تمام فرایند خلق کردنشان 

را فعال میکند. 
شماره ی دو: شما باید ذهنتن را با آن چیزی که میخواهید زندگیتان را به 
سمتش هدایت کنید، تغذیه کنید، چیزی که ممکن است، چیزی که مثبت است 

و چیزی که امید بخش است. 
برای  استراتژی هایی  و  انگیزه  با  و  کنید  تغذیه  ایده ها  با  را  آن  است  الزم 
موفقیت، شما باید به ذهنتان ورودی هایی را بدهید که به آن احتیاج دارید و 
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ذهنتان را تنظیم کنید تا به مثبت ها فکر کند و آن چیزی که انتظار دارید اتفاق 
بیفتد تا بتوانید به دنبال خلق کردن آن خروجی و نتیجه ای بروید که باعث 

می شود هر روز بهتر شوید. 

و  آگاه  بسیار  ذهنتان  ورودی های  به  نسبت  بگیرید  تصمیم  امروز  از  پس 
هدفمند باشید. از ذهنتان در برابر آن چیزهایی که منفی و سرکوب کننده و 
مانع کننده هستند محافظت کنید و ذهنتان را با چیزهایی که مثبت و امکان پذیر 
هستند تغذیه کنید، ذهن شما شبیه یک لیوان است، هر چیزی داخل آن بریزید 

نگه خواهد داشت. 
میتوانید در آن سیانور بریزید، در آن باقی خواهد ماند، میتوانید در آن شیر 
بریزید، در آن باقی خواهد ماند. لیوان هیچ تاثیری بر مایع داخل آن نخواهد 
می توانید  تا  داشت،  نگه خواهد  بریزید  آن  داخل  که  هر چیزی  فقط  داشت 
پوچ  و  منفی  العاده  فوق  کانال ها  از  بعضی  کنید،  ذهنتان  وارد  مثبت  ورودی 
هستند یا بعضی اخبار یا روزنامه ها با این کار تنها اطالعاتی منفی، بی ارزش و 
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نادرست را وارد ذهن خود میکنید. 
زمانی که ذهن شما با اطالعاتی تیره، نادرست، بیهوده و پوچ پر میشود تنها 
دنیا را از دید اتفاقات تیره، نادرست، بیهوده و پوچ خواهد دید زیرا چنین دید 
گاهی را به ذهن خود داده اید و ذهن شما دنیای اطراف خود را اینگونه خواهید 

دید. 
حاال این سوال برایتان پیش می آید که اگر چنین اطلفاعات و دیدگاه های 
منفی، بی ارزش و نادرستی در ذهن خود دااشته باشید یاد چکار کید؟جواب 

این است که آن را خالی کنید.
فرض کنید یک پارچ حاوی از آب زالل و پاک که حاوی پیغام های امیدوارانه 

مثبت و انگیزهبخش و موهبت آمیز است.
چگونه ذهن و جسمی سالم داشته باشیم؟

تمام  کنید  ورزش  روز  در  دقیقه  سی  حداقل  باشید.  1-فعال  اول:  روش 
قسمت های بدنتان را به کار ببرید نه اینکه فقط به چند تا از اعضای بدنتان 

اکتفا کنید.
Healthy body healthy mind

»سالمتی« تنها به داشتن شرایط جسمانی خوب و نرمال توجه نمیکند بلکه 
به سالمت عاطفی، روحی و روانی نیز اشاره می کند.

دنبال رژیم  به  افزایش دهید  میوه ها و سبزیجات را در رژیم غذایی خود 
غذایی گیاهی باشید، از چربی اشباع شده و مصرف بیش ازحد نمک و قند و 
شکر پرهیز نمایید به جای آن خرما یا کشمش بخورید. به اندازه ی مورد نیاز 
بدنتان غذا بخورید، از عادت به اینکه همیشه باید بشقاب خود را تمام کنید 



17 باورهای مثبت

دور شوید.
خواب مناسب، خواب می تواند به یازده سال زندگی شما بی افزاید میزان 
خوابی که انسان به آن نیاز دارد در بین افراد مختلف فرق می کند اما بیشتر مردم 
باید هر شب شش تا هشت ساعت خواب بی وقفه داشته باشند به هر میزان که 

بدنتان نیاز دارد بخوابید.
عواقب نداشتن خواب کافی شامل: احساس ضعف کار نا کار آمد ضعیف 

کار کردن سیستم ایمنی بدن و حتی افسردگی است. 
داشتن بهداشت خوب را تمرین کنید 

حداقل دوبار در روز مسواک بزنید، دست های خود را به طور مرتب بشویید 
و هر روز بیش از یکبار دوش بگیرید. 

در  است  روز ضروری  در  آب  لیوان  نوشیدن حداقل هشت  بنوشید.  آب 
نوشیدن آب صبر نکنید تا کامال احساس تشنگی کنید زیرا در این زمان تعدادی 
از سلول های بدن شما ممکن است از دست برود عادت کنید در تمام اوقات 

یک بطری آب همراه خود داشته باشید. 
روش دوم: بهداشت روان 

نوع ورزش های خود را مدیریت کنید به جای یک تمرین هوازی مشکل 
یک تمرین تنفسی ساده را امتحان کنید. 

هوشیار باشید و تمرکز کنید، با انجام تمرینات ذهنی، برای تمرکز بر روی 
کاری که در آن لحظه انجام میدهید نگاهتان را به زندگی مثبت کنید. 

به اشتباهات خود فکر نکنید، سعی کنید از آنچه فکر می کنید اشتباه کرده 
اید یا یاد داشت برداری کنید تا بعدا دوباره همان اشتباه را دوباره انجام ندهید. 
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دستاورد ها و موفقیت هایتان را درک کنید و آنها را دست کم نگیرید زمانی 
که کاری را به انجام می رسانید احساس غرور نکنید به جای فکر کردن به اینکه 
من باید بهتر عمل می کردم باید به خودتان بگویید، فکر کنم عالی بودم، من 

عالی هستم. 
برای استراحت وقت بگذارید، روزانه حداقل یکبار یوگا یا مدیتیشن انجام 

دهید. 
احساسات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید، احساسات خود را مخفی 
نکنید چون در غیر این صورت ممکن است ریسک انجام آسیب عاطفی بیشتر 
دیگران  با  و  باشید  دیگران  با  روابط خود  مراقب  باشید  داشته  را  به خودتان 

مهربانانه و محترمانه بر خورد کنید. 
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بهداشت معنوی
مرتب و پیوسته دعا کنید، در طول روز اوقاتی را با خدا صحبت کنید. نماز 

بخوانید، شکر گزاری کنید، خدا را پرستش کنید. 
ارتباط با خدا یکی از مهم ترین شاه کلید های رسیدن به آرامش است، وقتی 
با خدا که منبع انرژی مثبت است در ارتباط باشیم دیگر افکار منفی کمتر اذیتمان 
میکنند، وقتی روزمان را با شکر گذاری از خدا ی مهربان برای یک زندگی و 
تولدی دوباره و با شکر گذاری از خدا به پایان برسانیم به خاطر تمام اتفاقات 
خوبی که در زندگیمان رخ داده است و خدا را ناظر بر اعمال ببینیم و هر خیری 

را از منبع الیزال او ببینیم. 
حتی اتفاقات به ظاهر بد زندگیمان را نیز به فال نیک بگیریم و دائما بگوییم 
خدایا شکرت شاید قرار بود اتفاق بدتری رخ میداد، دیگر فکر کردن به افکار 
به ذهن خود  برای سفری ماجراجویانه  منفی معنا و مفهومی نخواهد داشت 

آماده شوید! 
در این دنیا به هر چیزی میرسید به شرط آنکه ابتدا در ذهن خود بپذیرید 
که می توانید آن را داشته باشید، شما انسان خوبی هستید و لیاقت یک زندگی 
خوب و سرشار از موفقیت، خوشبختی، لذت و شادی را دارید. شما شایسته ی 
یک زندگی شاد، سالمت کامل، کار مناسب و استقالل مالی هستید. این موارد 
حق مسلم شما هستند و زندگی شما باید این چنین باشد، شما برای رسیدن به 
موفقیت به سطوح باالی عزت نفس، احترام و غرور خلق شده اید شما خارق 
نداشته است،  تاریخ بشر وجود  العاده هستید هرگز کسی مثل شما در طول 
توانایی ها و مهارت های شگفت انگیزی دارید که وقتی به درستی به کار بگیرید 
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به تمام خواسته هایتان می رسید. شما در بهترین زمان در تاریخ بشر زندگی 
می کنید فرصت های مناسب فراوانی پیش روی شما است که می توانید از آنها 
برای عملی کردن رویا هایتان استفاده کنید. تنها محدودیت شما چیزی است که 

با تفکر خود می سازید. آینده شما نا محدود است. 
یک نکته: دوست خوبم قدرت ذهن همان ضمیر نا خودآگاه را دست کم 
نگیرید. حتی اگر چیزی که می خواهید واقعیت هم نداشته باشد با قدرت ضمیر 

ناخودآگاه می توانید آن را به واقعیت زندگیتان تبدیل کنید.
این  است  شده  کنون کشف  تا  که  معنوی  و  ذهنی  اصل  ترین  مهم  شاید 
باشد که شما به همان کسی تبدیل خواهید شد که همیشه به ان فکر می کنید 
اتفاق  خارج  در  آنچه  شماست.  درون  دنیای  از  ای  آیینه  مانند  خارج  جهان 
می دهد. ذهن شما  درون شما روی  که  است  از چیز هایی  انعکاسی  می افتد، 

بسیار قدرتمند است.
تغییر می دهد، می توانند  تمام رویداد های زندگیتان را کنترل و  افکار شما 
ضربان قلبتان را افزایش یا کاهش دهند، بر هاضمه و خواب شما تاثیر مثبت 
یا منفی بگذارند، یا ترکیبات شیمیایی خونشان را تغییر دهند، افکار می توانند 
در یک لحظه شما را شاد یا غمگین سازند. اگر به موفقیت اطمینان خاطر فکر 
می کنید احساس قدرت و شایستگی می کنید و در کارهایتان بهتر عمل خواهید 
کرد اگر به اشتباهات خود فکر کنید یا شرمسارباشید، ضعیف عمل خواهید کرد 

و نمی توانید از توانایی خود به خوبی استفاده کنید.
قانون باور می گوید، به هر چه که باور راسخی داشته باشید به واقعیت تبدیل 
میشود. تنها سوالی که باید درمورد هر ایده ای پرسیده شود این است که آیا این 
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ایده عملی است؟. ..... آیا نتایج مطلوبی به همراه دارد؟ 
میلتون فرید من، برنده جایزه نوبل اقتصادی می گوید: تنها معیار واقعی یک 

نظر یا ایده، توانایی شما برای پیش بینی دقیق آینده بر مبنای آن است. 
ذهن نا خودآگاه ما تاثیر بسیاری زیادی در نحوه ی عملکرد ما دارد با توجه 
به اینکه ما به این بخش از ذهن دسترسی کامل نداریم، کنترل آن برای ما کمی 
دشوارتر خواهد بود، عبارات تاکیدی یکی از روش هایی است که ما می توانیم 
به وسیله ی آن تغییرات الزم را در ذهن نا خودآگاهمان ایجاد کنیم. شاید به نظر 
شما این تکنیک کارایی نداشته باشد اما فقط کافیست یکبار به طور اصولی آن را 
امتحان کنید، البته نباید فقط به این تکنیک تکیه کرد و پنداشت بدون هیچ تالش 
و حرکتی به آنچه می خواهید می رسید، مسلم است که برای بدست آوردن هر 
چیزی تالش و استمرار ضروری است، پس برای رسیدن به اهدافتون تالش 
کنید و از تکنیک های فرعی مانند عبارات تاکیدی برای اینکه فقط مسیرتان کمی 

هموار تر شود استفاده کنید. 
مطمئن باشید که هیچ چیز غیر ممکن نیست، فقط باید باور داشته باشید و 

افکار منفی را از خود دور کنید. 
قدرت تصویر سازی ذهنی برای رسیدن به»موفقیت«

یادداشتی از جان اسارف: نویسنده و مدرس قانون جذب. قهرمانان ورزشی 
و آدمهای خیلی موفق به طور مستمر از قدرت تصویر سازی ذهنی استفاده 
باعث  ازتاثیرات تصویر سازی ذهنی  بیست ساله  مطالعه  نتایج  میکنند. چرا؟ 

کشفی شگفت انگیز شده است. 
وقتی که افکار پردازش می شوند انسانها تصاویری را در ذهن خود میبینند. 
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وقتی به طور مداوم برتصویری در ذهن خود تمرکز میکنید، هر سلول بدنتان 
در آن تصویر شرکت میکند و ارتعاشی به وجود می آورید که با هر چیزی که 
با آن فرکانسی در سطح فیزیکی و غیر فیزیکی هماهنگی دارد تشدید میشود. 

این فرکانس شما را به سمت هر چیزی که در ظاهر کردن آن تصویر ذهنی 
مورد نیاز است هدایت میکند و آن چیز ها را هم به سمت شما می کشاند. 

آنجا  میکنید  آگاه خود حک  نا خود  ایده ای را در بخش  بعد: شما  مورد 
ثبت میشود و شما به صورت خودکار به سمت چیزی که آرزو میکنید جذب 

می شوید و به سوی آن حرکت می کنید. 
دلیل اینکه قهرمانان از تصویر سازی استفاده میکنند این است که می خواهند 
ذهن خود را به گونه ای شرطی کنند که بدنشان به طور خودکار و بدون تالش، 

همانگونه رفتار میکند که آنها می خواهند. 
تصویر سازی ذهنی یعنی هدایت انرژی نادیده به سمت ارتعاشی منظم و 
این همان چیزی است که ظهور آرزوی خود مورد نیاز است، آرزو ها باید ابتدا 

در افکار خلق شوند. 
انسان مجموعه ای ای است از آنچه فکر میکند وروی آن تمرکز بیشتری 

دارد. 
هر چه بیشتر عملکرد و رویاهای خود را تصویر سازی کنید ضمیر ناخودآگاه 
بیشتر آنها را به خود جذب کرده و احتمال اینکه به واقعیت بپیوندند بیشتر 
خواهد شد. خالصه اینکه قدرت تصویر سازی را دست کم نگیرید چرا که 

میتواند معجزه کند. 
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سخنی در مورد نویسنده
ذاتا فرد مثبت نگری هستم، از همان زمان کودکی تمرکزم روی مثبت ها بود 
و حتی اتفاقات به ظاهر بد زندگی ام را نیز به فال نیک گرفتم ولی با این حال 
که مثبت اندیش بودم ولی اتفاقات منفی و ناخوشایند رو جذب میکردم و این 
مورد همیشه برایم سوال بود که چرا منکه اینقدر مثبت نگر هستم ولی اتفاقات 

ناخوشایند رو نیز جذب می کنم و در زندگی ام با آن ها رو به رو میشوم. 
زمانی که آگاهیم در این زمینه افزایش پیدا کرد، علت این موضوع را دریافتم 
و با عادت سازی عادت های جدیدی را در خودم ایجاد کردم و ذهنم را کانالیزه 

کردم که فقط اتفاقات مثبت و خوب را جذب کند. 
قبال ذهن من یک ذهن آزاد بود و روی مسئله ای کانالیزه نشده بود. وقتی 
ریزی  برنامه  ذهنمان  در  همینطور  و  باشیم  نداشته  درستی  ذهنی  باورهای  ما 
صحیحی نداشته باشیم همان چیزی را که باور داریم دریافت میکنیم. وقتی ذهن 
ما روی آن چیزی که می خواهیم کانالیزه میشود، ما میتوانیم از طریق هدایت 
ذهن و هدایت باور ها دنیای بیرونمان را کنترل کنیم و آنچه را که می خواهیم 

بدست آوریم. 
وقتی ذهن ما کانالیزه میشود فقط مواردی را که دوست داریم از اصوات 

اعمال و تصاویر میشنویم میبینیم و لمس و احساس میکنیم. 
این موارد از طریق حواس پنج گانه به ذهن ما انتقال پیدا می کنند، چشمان ما 
چیز هایی را خواهد دید که متفاوت با باورهای ماست و گوش هایمان سخنانی 
را تجربه  باورهایمان است و احساسی  کننده ی  را خواهد شنید که تصدیق 

میکنیم که نزدیک به باورهایی است که داریم. 
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پس هر فردی میتواند به وسیله ی برنامه ریزی ذهن دنیای خود را مطابق با 
خواسته هایش تعریف کند. 

هدفم از نوشتن این کتاب این است که به آدمهای زیادی کمک کنم تا بتوانند 
از طریق باورهای مثبت سازنده، درست و برنامه ریزی شده ابتدا در ذهنشان و 
بعد در دنیای بیرونشان شاهد اتفاقات عالی و خوشایند باشند و با حس خوب 
مطالبی را که گردآوری کردم تقدیم میکنم به شما دوست خوبم که به دنبال 

تحول در زندگی ات هستی! 

 


