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مدیر مسئول انتشارات ارشدان

فهرست مطالب

پیشگفتار 7 ..............................................................................
مقدمه 9 .................................................................................
عملکرد ذهن 11.........................................................................
محل ورود اطالعات و نقصهای امنیتی ذهن64......................................
قدم اول :تفکرات صحیح و قدرتمند (پندار نیک) 69...................................
قدم دوم :استفاده از کلمات قدرتمند و مثبت (گفتار نیک) 88..........................
قدم سوم؛ عملکرد و رفتار مثبت (کردار نیک) 09......................................
قدم چهارم؛ استفاده از صداقت 24......................................................
قدم پنجم؛ متعهد بودن 28..............................................................
قدم ششم؛ امین بودن 70...............................................................
قدم هفتم؛ خودداری کردن از روابط نامشروع و نادرست 96...........................
قدم هشتم؛ نگاه نکردن به اعمالی که به هدف مربوط نیست84..................... .
قدم نهم؛ کنترل کامل روی کالم و اعمال 80.........................................
قدم دهم؛ عدم خودنمایی و قدرت نمایی 140 .........................................
قدم یازدهم؛ گوش ندادن به موسیقی با کالم 111 ....................................
قدم دوازدهم :قطع روابط تنش زا و بحثهای بی مورد 118 ..........................

قدم سیزدهم؛ خط کشیدن روی تفریحات و خوشگذرانیهای موقتی 162 ............
قدم چهاردهم؛ غمگین نبودن 181 .....................................................
قدم پانزدهم؛ پرهیز از کینه و حسادت 187 ............................................
قدم شانزدهم؛ پرهیز از قضاوت 108 ...................................................
قدم هفدهم؛ عطرتان را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند109 ........................ .
قدم هجدهم؛ کنار گذاشتن غرور و کلمهی من100 ...................................
بررسی اجمالی 108 .....................................................................

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

پیشگفتار

اکثر انسانها چنان در شلوغی دنیای پرهرج و مرج ذهنی و اجتماعی پیرامون خود
گیر افتادهاند که مسیر واقعی موفقیت را درونشان نمیابند ،مسیری کهه بها کشهف
استعدادهای نهفته در وجود خودشان تجلی پیدا میکند.
با استفاده از این هجده قدم بعالوه اینکه اعتقاد کامل داشهته باشهید کهه اشهرف
مخلوقات خداوند هستید و محدودیتی برای قدرت نمایی ذهن وجود ندارد ،اصالت
وجودی مختص به خود را درونتان خواهید شناخت و با شناخت از خود واقعی پها
به دنیایی شگرف در راه آرزوهایتان خواهیهد گذاشهت .ایهن کتهاب رمهره تجربهه
وتحقیق برروی عوامل تنشزا و بررسی عملکردهایی ست که خداونهد متعهال از
روز ازل برای انسان منع کرده است که با درک کامل از عملکرد منفی این اعمال
بر روی ذهن انسان به این موضوع پی میبریم که این اعمال منهع شهده تها بها
قدرت ذهن پاکمان بهشتی روی زمین برای خهود بسهازیم ،بهشهتی بهه وسهعت
قدرت خالقیت و استعداد.
این کتاب را تقدیم میکنم به پدر و مادرعزیزتر از جانم و امید دارم که با خوانهدن
این کتاب و کمی تعقل دریچه ایی تازه از زندگی برویتان گشاده شود.
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مقدمه
توقف به هنگام سرگردانی یکی از موفقیت هاست.
(حضرت علی "ع")

شاید هر روز به دنبال راه حلی برای دستیابی به موفقیت میگردید و هر روز و هر
ساعت به این فکر میکنید که موفقیت شما در کدام مسیر قرار گرفته ،آیا تها بهه
حال به این فکر کرده اید که آیا خود شما در مسیر درست هستید یا خیر؟
شناخت مسیر موفقیت و رسیدن به اهداف ،در هیاهو و افکار و احساسهات منفهی
مقدور نیسهت و انهرژی زیهادی از شهما خواههد گرفهت ،در خیلهی از کتابههای
موفقیت ،شما را به تالشهای مکرر با وجود تمام گرفتاریها دعوت میکنند ولی
تالش در هیاهو ،کامال بی فایده است.
شاید زمان زیادی را برای رسیدن به آرزوهایتان صرف کردهایید ولی هنوز ردی از
آنها را پیرامون خود نمیبینید زیرا آنچنان غرق در" چه کهاری بایهد انجهام دههم
"هستید که قدرت درونی خود را فراموش کردهایید.
باید متوقف شوید تا درآرامش روی تمام افکار خود تسلط پیدا کنید درسهت مثهل
زمانی که در باتالق گیر افتاده ایید و بهترین راه تقال نکردن است و باید دست و
پا زدن را کنار بگذارید و در مسیری مخالف با ترس و اضطراب قرار بگیرید تا در
آرامش خود را نجات دهید.
در مسیر" چطور به آرزوهایم برسم" ،شما تنها به قدرت خالقیت ذههن خودتهان
نیاز دارید که آن هم پشت خروارها تفکر نادرست و منفی پنهان شده و با اطهالع
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پیدا کردن از استعداد نهفته خود ،ذهن چیدمان درست و منطقهی را پیهدا خواههد
کرد و کلید قدرت شما را به شما تحویل خواهد داد.
راحت ترین راه این است که ذهن خود را بیکار کرده و کامل آنرا از شلوغیها دور
کنید و زمانی که ذهن از بیکاری کالفه شود ،شروع به ارائهی پیشنهادات متفاوت
خواهد کرد تا خودش را به چیزی مشغول کند و در اکثر موارد شما را بهه سهمتی
هدایت میکند که عالقمندی اصلی شماست.
"تنها باش ،این رمز ایدهها و اختراعات جدید است .اگر تنها باشید ،آن
وقت است که ایدهها متولد میشوند"
(نیکوال تسال)

هرج و مرجها اضافه باری هستند که ذهن ،آنها را بدوش میکشد و باید
آنها را رها کنید تا مسیر موفقیت را درونتان بیابید.

زمانی که انسانها برای استخراج طال به قارهی آمریکا مهاجرت میکردند ،شخصی
با فروختن بیل ،رروتمند شد که این یعنی خالقیت و اسهتفاده درسهت از کهارآیی
ذهن که با آرامش و سکوت به آن دست پیدا خواهید کرد.
ذهنهای میمان وار هیچ گاه به موفقیت واقعی دست پیدا نمیکننهد زیهرا تنهها از
ایدههای دیگران استفاده کرده و هیچ خالقیت و ابتکاری از خهود ندارنهد و بایهد
منتظر ایدههای جدید دیگران بمانند تا با تقلید از آنها به موفقیت برسند که البتهه
اسمش موفقیت نیست بلکه فقط دستیابی به درآمد است.
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در هجده قدم تا عشق ،تک به تک افکار ویروس گونه و سدهای ذهن را خواهید
شناخت و حتی اگر آنها را بطور کامهل ههم پهاک نکنیهد ،بهه خهاطر آشهنایی بها
کارکردهای آنها فرمانهای ذهن کارآمدتر خواهد شد.
بعد از رها کردن افکار منفی ،استعداد پنهان شده خودتهان را خواهیهد یافهت وبها
پرورش دادن آن فرمانهای خالقیت صادر خواهد شد که با صرف کمی وقهت و
اندکی تالش در مسیر موفقیت قرار خواهید گرفت و زمانی که مسیر حرکت خود
را بطور کامل و واضح بشناسید و آنرا با تمام وجود باور داشهته باشهید ،ذههن بها
استفاده ازامکاناتی که دارید شما را برای رسیدن به آرزوهایتان راهنمایی خواههد
کرد .ذهن تنها برای رسیدن به موفقیت خلق شده و ازهر کالمی که میشنوید یها
تصویری که میبینید ،اطالعاتی استخراج کرده و در بایگهانی خهود طبقهه بنهدی
میکند تا در مواقع لزوم راه حلی جدید به شما ارائه دهد و حاال سوالتان این است
که چطور موفق خواهید شد و ذهنتان از البه الی اطالعاتی کهه ههر روز بهه آن
وارد میکنید به دنبال ارائه راه حل خواهد بود واین راه حلها زمانی کارآمد هستند
که ذهنتان آلوده به ویروسهای منفی نبوده و درمسیر عالقمندی واقعی حرکهت
کند .ذهن شما یک رروت است که بها شهناخت کامهل آن ،راه حلههای درسهت
رسیدن به آرزوهایتان را ارائه میدهد.
با گفتاری عامیانه ،با خواندن این کتاب ،شلوغیهای ذهنتان را میشناسید و خواه
ناخواه شروع به خلوت کردن آن خواهید کرد و به تفکراتتان سر و سامان میدهید
ودر نهایت قدرت تمرکز خود را در آرامش افزایش میدهید و ایهن قهدرت تمرکهز
شما را تا فراسوی آرزوهایتان خواهد برد.
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قبل از پرداختن به محتوای اصلی تاکید دارم که مواردی که از شما خواسته شده
را حتما برای خودتان بنویسید زیرا تنها راهی که عملکردههای اشهتباه را متوجهه
میشوید و آنها را بوضوح میبینید ،نگارش است.
عملکرد ذهن

در هیاهو و پنج هزار فکری که روزانه از ذهن میگذرند ،قدرت واقعهی ذهنتهان را
پیدا نمیکنید زیرا تا میخواهیهد روی چیهزی متمرکهز شهوید ،فکهری دیگهر بهه
سراغتان میآید و اگر تعدادی از این افکار بار منفی داشته باشهند بایهد فاتحههی
کارآمدی افکارتان را بخوانید زیرا مانند این است کهه در آبهی گهل آلهود و پهر از
کثافت قصد ماهی گیری با دست را داشته باشید.
کامپیوترعملکردی شبیه بهه ذههن انسهان دارد و زمهانی کهه ویروسهی بهه نهرم
افزارکامپیوتر شما وارد میشود ،قابلیت و کارایی و سرعت آنرا کاهش خواهد داد.
تفکرات و احساسات منفی درست مانند ویروسهای کامپیوتری عمهل میکننهد و
کارآیی ذهن را به طرز وحشتناکی کاهش میدهند.
همانطور که قبل از نصب یک برنامه روی کامپیوتر از ویروسی بودن آن مطمئن
میشوید وبرنامهی آنتی ویروس روی سیستم کامپیوتری خود نصب میکنید و بعد
از مدتی ظرفیت حافظه کامپیوتر خود را ارتقاء میدهید تا کارآیی بیشهتری داشهته
باشد ،باید مانع ورود اطالعات و تفکرات منفی به ذهنتهان شهوید وبها پاکسهازی
ذهن و افزایش ظرفیت ،آنرا به سمت موفقیت هدایت کنید.
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برای رسیدن به همهی آرزوهایتان به اولین چیزی که نیاز دارید شناخت کامهل و
واضح ازعملکرد ذهن خالقتان اسهت ،ذهنهی کهه تنهها بهرای رسهیدن شهما بهه
اهدافتان طراحی شده است.
ذهن با دریافت اطالعات از حواس پنج گانه ،شروع به تجزیه و تحلیل آنها کرده
و هر کدام از آنها را در طبقات مختلفی بایگانی میکند تا در مواقع نیاز با مراجعهه
به آنها راه حلی برای رفع مشکل پیدا کند .مانند زمانی کهه انگشهت شهما دچهار
سوختگی میشود و ذهن بالفاصله به دنبال راه حل میگهردد تها سهوزش را بهه
حداقل برساند ،در ابتدا انگشتتان بطور خودکاراز عامل سهوختگی دور شهده و بهه
سمت منبعی میرود که حس سردی به آن القا کند و بطور مداوم در اطالعاتی که
شنیده یا دیده به دنبال راه حلی برای بهبودی میگردد ،اگر سوختگی شدید نباشد
حتما راه حلی خواهد یافت ولی زمانی که سوختگی بسیار شهدید و بها خهونریزی
همراه باشد چون عمومها اطالعهاتی درایهن زمینهه بهه ذههن وارد نشهده ،دچهار
سردرگمی و استرس خواهد شد چون نمیدانید باید از چه راهی عضو آسیب دیهده
را التیام داده و درد را کاهش دهید .البته این مثال یک هدف موقتی است و ذهن
تماما در تالش است تا بهه آرامهش برسهد و سهعی میکنهد بها کنهار ههم چیهدن
اطالعات ،آرامش و هدف شما را تامین کند.
برای رسیدن به موفقیت و هدف ،نیاز دارید که ذهن خهود را بها اسهتفاده از ایهن
قدمها پاکسازی کرده و ظرفیت آنرا ارتقا دهید و با استفاده از اطالعهات جدیهد و
مثبت اجازه تفکر در مسیر درست را برای او صادر کنید.
هر قدم که بر میدارید ،یک دریچه از وجودتان به روی شهما بهاز خواههد شهد و
کلیدی از آرامش دریافت خواهید کرد.
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آرامش اولین نیاز ذهن است که با دعوت کردن آن به ذهن ،هدیهه ایهی
بی نظیر به نام" قدرت درونی من" را دریافت خواهید کرد.

اینطورفکرکنید که از آیینه ساخته شده اید و به هر سهمتی نگهاه میکنیهد همهان
تصویر روی شما منعکس میشود وهمان تصویر در وجود شما ربت و ضبط شده
که باعث پر شدن حجم مغز از تصاویر متعدد مثبت و منفی خواههد شهد ،گهویی
کامپیوتر شما روی قسمت تصاویر متعدد خطا داده و هیچ دسهتوردیگری را اجهرا
نمیکند.
ویروسها به علت وجود نقصهای امنیتی به سیستم ذهنی وارد شده و خود را در
برنامههای مختلف کپی کرده و عملکرد کلی سیستم را مختل میکنند.
برای رسیدن به موفقیت شما به استفاده از تمام ظرفیتهای ذهنتان نیاز داریهد و
هر چه ذهن شما تمیزتر باشد ،راه حلهای بهتر و قدرتمندتری برای رسیدن بهه
هدف پیدا خواهد کرد.
میخواهیم ابتدا قسمتهای ورودی اطالعات و نقص امنیتی ذهنمان را شناسایی
کرده و در مراحل بعد ذهن را قدرتمندتر کنیم ودر مراحل آخر ،ظرفیت ذهنمان را
برای رسیدن به موفقیت افزایش دهیم.
ذهن انسان بسیار زود به تنبلی عادت میکند و تنها در صورت نیاز ،راهکهاری را
ارائه میدهد ،اگر واقعا میخواهید به آرزوهایتان برسید باید بطور مداوم اطالعات
مثبت و کارآمد را به ذهنتان وارد کرده وسعی کنید این اطالعات بیشتر دربهارهی
عالقمندیهای شما باشد ،دربارهی کسانی کهه درمسهیرعالقه منهدیهای شهما
موفق شده و درباره دستاوردها و شخصیت ،میزان درآمد و سطح اجتمهاعی آنهها
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اطالعات درست کسب کنید تا به ذهنتان از طریق بینایی و شنوایی این اطالعات
مثبت و انگیزه بخش را وارد کنید.
شاید مسیر موفقیت خود را نشناسید ولی حتما میدانید که به چه چیزهایی عالقهه
مند هستید ،عالقه مند بودن منظور تلوزیون ،تفریح و اخبهار و دنیهای مجهازی و
تلفن همراه و این جور چیزها نیست ،عالقمندی عملهی اسهت کهه اگهر سهاعتها
برایش وقت بگذارید ،خسته نمیشوید و هربار عمیقا از انجام آن بدون خسهتگی
لذت خواهید برد..
اینطور فکر کنید شما را دراتاقی زندانی کرده و تنها تعهداد محهدودی وسهیله بهه
انتخاب خودتان به شما خواهند داد و تا یک ماه باید با آنها سهرگرم باشهید ،چهه
چیزیهایی را برای سرگرمی انتخاب میکنید؟ البته تلفن همراه و تلوزیون و رادیو
و دستگاههای پخش موسیقی ،نمیتوانند جزئی از انتخاب هایتان باشد ،همراهان
شما همان زمینههای عالقمندیتان هستند که باید دربارهی آنها اطالعات بیشتر و
جامع تری کسب کنید .اگهر چیهزی دربهارهی عالقمنهدی خهود نمیدانیهد بایهد
اطالعات ورودی ناکارآمد را رهها کنیهد وبها مطالعهه یها جسهتجو در موتورههای
جستجوگر اینترنتی یا کتب متفاوت با عنوانهای متفاوت بهه دنبهال چیزیههایی
بگردید که بیشترین کنجکاوی را دربارهی آنها دارید ،ایهن جسهتجوها در نهایهت
توجه شما را به چیزی جلب میکنند که همان عالقمندی واقعی شماست.
اینکار باعث افزایش واکنشهای ذهنی خواهد شد ومطمئن باشید این اطالعهات
زمانی که فکرش را هم نمیکنید به کارتان خواهد آمد ولی شما فعال به تهاریرش
روی افزایش عملکرد ذهن به خاطر ورودی مثبت متمرکز شوید.
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درست مثل زمانی که انگشتتان میسوزد و ذهن در این حالت تنها هدف نههایی
اش رهایی از درد و سوزش و التیام بافت آسیب دیهده اسهت و از تمهام امکانهات
اطراف و با تمام اطالعاتی که در ایهن زمینهه دارد شهروع بهه ارائهه راهکارههای
متفاوت خواهد کرد ،شاید زمانی که اطالعات کم کردن درد و سوزش سهوختگی
به ذهنتان رسیده ،فکرش را هم نمیکردید که روزی بهه کارتهان بیایهد ولهی در
زمانی دیگر باعث افزایش عملکرد شما برای کمک بهه خودتهان و حتهی کمهک
رسانی به دیگران شده است.
عالوه بر ورود اطالعات مثبت دربارهی عالقه مندیها باید دربارهی خودتان هم
اطالعاتی کسب کنید.
و باید از خودتان سوال بپرسید:
من کیستم؟
منظور از این سوال معرفی خودتان با یک بیوگرافی نام و نام خهانوادگی و امثهال
اینها نیست ،اگر بخواهید وجودیهت خودتهان را بهه خودتهان معرفهی کنیهد چهه
میگویید؟
مثال من شخصی مهربان ،یا شخصی خالق ،یا شخصی مبتکر و یا...
هدفتان رسیدن به چیست؟ رسیدن به آرامش ،موفقیت ،رروت ویا قدرت؟
اینکه بگویید هدفم موفقیت است ،از شما میپرسم موفقیت در چه کاری؟
یا بگویید هدفم رروتمند شدن است ،از شما خواهم پرسید :از چه راهی؟
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هدف یعنی دیدن نقطه و نقشی که با ظاهر شدن در آن میخواهید به آرزوهایتان
برسید.
کارکرد ذهن از همین سوال و پاسخ هاست ،تا سوالی بهرایش مطهرح نشهود بهه
دنبال جوابی نخواهد رفت و اینکه فقط بگوییم من موفق میشوم ولهی نهدانیم در
چه مسیری به سمت موفقیت حرکت کنیم ،خود یک سردرگمی است.
اگر مسیر رسیدن به اهداف تان را نمیدانید ،در واقع هنوز خودتان و استعدادتان را
نمیشناسید و زمانی که ذهنتان را آرام کنید در کوتاه مدت استعداد خهود را پیهدا
خواهید کرد.
زمانی که به ذهنتان آرامش میدهیهد در واقهع روحتهان ،بهرای پهرواز بهه سهمت
عالقمندیها آماده میشود.
روح پاک ،مظهر کاملی از قدرت خدای خالق است و این یعنی دستیابی به قدرت
خالقیت .شناخت روح یعنی شناخت انسانی که درون شهما زنهدانی
شده ،انسانی آزاد و رها که فقط به سهمت عالقهه منهدی ههایش
حرکت میکند و دربارهی عالقه مندی هایش ،خالقیت و ابتکار دارد،
درست مانند یک روح واقعی که از تمام موانع رد میشود ولی تنها شرط گذشتن از
موانع عالقه مندی واقعی و رهایی از افکار پیچ در پیچ و بیهوده است.
مسیر رسیدن به هدف در وجود خود انسان و ال به الی تفکرات منفهی و درههم
ذهن پنهان شده که با کمی کنکاش در خود میتوانید آنرا به سهطح ذهنتهان بهاز
گردانید.
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تا وقتی مسیر واقعی موفقیت مربوط به خود را نشناسهید و تنهها ههدفتان کسهب
درآمد باشد ،به بیشتر آرزوهایتان نمیرسید زیهرا در مسهیری کهه بهه آن عالقهه
ندارید ،خالقیت هم نخواهید داشت ،خالقیت رمز اصلی رسیدن به آرزوها
و پیشرفت تا بی نهایت است البته اگر بخواهید مرجع تقلید باشید
و نه مقلد.
نمیدانم چند سال دارید ولی باور دارم با رعایت تک تهک ایهن قهدمها حهداقل 1
سال دیگر در بهترین نقش قرارگرفته و برای موفقیتهای بیشتر تهالش میکنیهد
زیرا با انجام این قدمها به ذهنتان دستور میدهید که با تمام قوا و در آرامهش بهه
کمکتان بیاید و بهترین راه حلها را به شما ارائه دهد و در پاسخ دستوراتی را بهه
شما خواهد داد که حیرت انگیزترین راهها در آن نهفته است.
به خود فرصت دهید و روی یک کاغذ ،بزرگ بنویسید و به آیینه بچسبانید.
"حتما مسیر اصلی را پیدا خواهم کرد و حتما موفق خواهم شد" .

این یک جملهی کلیشه ایی و شعاری نیست و تنها ذهنتان را مجبور میکند کهه
معمای" مسیر اصلی کدام است "و "موفقیت در چه راهیست" را حل
کند ،معمایی که هر روز جلوی چشمانتان قرار میگیهرد و روزتهان را بها آن آغهاز
میکنید و مطمئن باشید بها ورودی اطالعهات مثبهت و تحقیهق دربهارهی عالقهه
مندیها و پاک کردن ویروس ها ،حتما موفق خواهید شد.
خیلی از افراد تنها هدف را رسیدن به رروت دانسته و موفقیت را در کسب رهروت
هنگفت میدانند ،ثروت میتواند یک هدف باشد ولی موفقیت نیست.
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موفقیت مسیری ست که درآن شخص بهه رشهد فهردی و اجتمهاعی میرسهد و
رروتی که در این مسیر کسب میکند ،واقعی و ماندگار و تا بی نهایت خواهد بود.
چند بار شنیده ایید که فالن شخص در یک شب ورشکست شده ولهی در مهدت
زمانی اندک ،دوباره به جایگاه قبلی خود باز گشته است؟ او مسهیر موفقیهت را در
ذهن خود یافته و اگر هزاران بار دیگر هم زمین بخورد ،بازهم به همهان جایگهاه
قبلی و حتی باالتر از آن باز خواهد گشت .بهترین راه برای کسب رهروت ،یهافتن
مسیرموفقیت است.
یافتن مسیر موفقیهت و رسهیدن بهه ههدف ازمیهان تمهام ههرج و مهرجهها کهار
دشواریست ،درست مثل اینکه در میان انباری از کاه به دنبال یک سوزن بگردید
و بهترین راه ،کنار گذاشتن تک تک آنهاست.
برای رسیدن به تمام آرزوهایتان باید تمام راههای ورود اطالعات منفی را مسدود
کرده و با افزایش اطالعات مثبت و سر و سامان دادن آنها و تمرکز همهه جانبهه،
مسیر موفقیت را بیابید و با قدرت در آن مسیر حرکت کنید.
از شروع تا پایان ،شما تنها باید به یک نقطه نگاه کرده وباید تمام ابعاد ذهن را به
آن معطوف کنید ،درست مثل تیراندازی کردن که از نحوهی ایسهتادن تها نفهس
کشیدن باید هماهنگ باشد و با نشانه گیری دقیق به سمت هدف شلیک کنید.
اگر هدف خود را بوضوح میدانید یعنی کامل با مسیر آشنایی دارید ،پس تنها باید
اطالعات ورودی به ذهنتان را کامل و در آرامش کنارهم بچینید که دراینصهورت
راهکارهای مناسب توسط ذهن ارائه خواهد شد و شما تنها باید دستورالعملهای
صادر شده در فکرتان را در مسیر مثبت اجرایی کنید و اگرهدفتان را نمیشناسید
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و مسیردستیابی بهه آرزوهایتهان مهبهم اسهت و تنهها بهه فکهر کسهب رهروت در
مسیرهای متفاوت قدم میگذارید و به دنبال راهکارهای بیشتر میگردید پس ایهن
مراحل مختص به خود شماست که با هر قدم ذههن خهود را آرام کهرده و بهه او
اجازه میدهید که قدرتمندتر به راه حل رساندن شما به آرزوهایتان فکر کند.
دو راه دارید :اول اینکه سردرگم مسیرهای متفاوت را امتحان کنید تا شاید بطهور
تصادفی در مسیر درست قهرار بگیریهد و دوم اینکهه بهه ذهنتهان آرامهش داده و
مسیراصلی منتهی به موفقیت و راه حلها را در ذهن خود بیابید.
قاعدتا مسیر دوم ،کارآمد و منطقهی تراسهت زیهرا آشهفتگی و کالفگهی را در بهر
نخواهد داشت و از نظر زمانی هم مسیر دوم ،راهکار بهتر و به صرفه تری ست و
هنگامی که در آرامش مسیر را بیابید ،ذهن با تمرکز باال تک تک عوامل موفقیت
شما را در کنار هم چیده و با حرکتی مثبت و قدرتمندانه به سهوی ههدف پرتهاب
خواهید شد.
درست مانند وقتی که سفینه ایی میخواهد به سمت ماه پرتاب شود ،در ابتدا تمام
وسایل برای ساخت سفینه را جمع آوری میکنند وبعد آنها را به هم متصل کرده
و تمام جوانب را با آن هماهنگ میکند و بعد از تایید در آزمایشات ابتدایی ،آنهرا
به محل پرتاب هدایت کرده و در نهایت با فشار بر یک دکمه ،لحظهی پرتاب تا
رویاها آغاز میشود و این لحظه نشان دهندهی رویای یک نفر است که ههدفش
پرواز تا ماه بوده و او برای دست یابی به ایهن ههدف سهالها اطالعهات مثبهت و
مرتبط با آنرا به ذهن خود وارد کرده است.
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ورود اطالعات مثبت همان مرحلهی جمع آوری قطعات مورد نیاز بهرای سهاخت
سفینه فضایی است.
محل ورود اطالعات و نقصهای امنیتی ذهن

نقصهای امنیتی ذهن ،همان مسیرهای ورود اطالعهات بهه ذههن هسهتند و از
همین مسیرها اطالعات و تفکرات منفی یا مثبت در ذهن رخنه کرده و شروع به
کپی شدن میکنند.
اگر شخصی قدرت بینایی و شنوایی نداشته باشد در واقع منابع مهم اطالعهاتی او
مسدود هستند وچیززیادی یاد نمیگیرد ،حدود  ٪70از قدرت یادگیری مربوط به
حس بینایی و٪18مربوط به حس شنوایی و مابقی به سه حس دیگر تعلق دارند.
اطالعات از طریق این حواس دریافت شده وانبوهی از اطالعات گفتاری و اعمال
را تولید میکنند و هنگامی که اطالعات وارد شده از منابع منفی و ناکارامد باشند
درواقع نیم بیشتری از خروجیها هم بیهوده و ناکارآمد خواهند بود.
تمامی تولیدات ذهن در جهت رسیدن بهه اههداف مهوقتی یها دائمهی سهت کهه
میتوانید از آنها برای رسیدن به هدف نهایتان استفاده کنید به شرطی که ایمنهی
را درقسمت ورودی اطالعات ،افزایش دهید.
ایمنی در ورودی اطالعات در صورتی افزایش میابهد کهه در محیطهی مناسهب و
عاری از تفکرات و احساسات و عملکردهای منفی قرار گرفتهه تها بتوانهد گفتهار،
کردار و تفکرات را در جهت یافتن هدف متمرکز کند.
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انسان درست نشان دهندهی محیط پیرامون خود است و بازتابی از آنها را انعکاس
میدهد ،درست مانند اینکه میگویند هر شخص نشان دهندهی شخصهیت پهنج
نفری است که بیشترین تعامل را با آنها دارد و اگر اطالعهات ورودی بهه سهمت
هدف نباشند ،ذهن نمیتواند مسیر رسیدن به آن را بیابد.
اطالعات غلهط و نادرسهت مسهیرهدف را نشهان نمیدهنهد بلکهه تنهها انسهان را
درمسیری پر پیچ و خم گیر میاندازند زیرا ذهن بطور مداوم باید اطالعات متفاوت
و منفی را با هماهنگ کند و ارتباطی بین موضوعات متفاوت ودرهم پیچیده پیدا
کند.
گفتار ،کردار واعمال و در مجموع تمامی عملکردهای مها از اطالعهات ورودی و
درک ما نسبت به آن اطالعات حاصل میشود پس در ابتدا محل ورود اطالعات را
درست انتخاب کرده تا دادههایی مثبت را دریافت کنید و بقیهی راه را به ذهنتان
بسپارید زیرا تمام اطالعات را با آرامش و زیبا کنار هم قرار میدههد و مرحلهه بهه
مرحله ،راهکار قوی و درست را به سمت مسیر موفقیت ارائه خواهد داد.
تمام افراد در ذهن خود تصویری از آرزوهایشان را دارند و بهرای رسهیدن بهه آن
تالش میکنند ولی تا زمانیکه قفسههای بایگانی ذههن بهه ههم ریختهه و پهر از
اطالعات منفی است ،ذهن نمیتواند دادهها را بصورتی کارآمهد در کنهارهم قهرار
داده و راهکار درستی به شما ارائه دهد زیرا تنها یک تصویر میبیند و جزئیات آن
و روشهای رسیدن به آن تصویر را درک نمیکند.
بطور مثال شما خود را دریک باغ با تمام امکانات تصور میکنید و هدفتان رسیدن
به آن است و سوال ذهن شما اینست که چطورباید به آن دست یابد ولهی ذههن،

10

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

11

ردی ازآن آرزو را در اطراف خود نمیبیند زیرا تنها ههرج و مهرج و افکهار ضهد و
نقیض و منفیها به آن وارد میشوندونمی تواند اطالعات را برای رسهیدن بهه آن
تصویر کامال مثبت هماهنگ کند .شما یک سهوال داریهد :چطهور بهه آرزوههایم
برسم؟
آرزوهایتان در یک مسیر معین قرارگرفته و باید آن مسیررا بیابید و باید قهدم بهه
قدم آنرا طی کنید.
عجله نداشته باشید ،همه چیز دردنیا همانگونه که میخواهید مهیاسهت
و تنههها بایههد راه رسههیدن بههه آن را بیابیههد و مطمههئن باشههید کههه
مسیردرمیان ذهن شلوغ و بهم ریختهی خودتان پنهان شده.
قانون دنیا بدین گونه است که تو با قدرت ،مسیر موفقیت را پیدا کهن ،مهن ههم
آنچه که میخواهی را آماده خواهم ساخت و میتوانی قدم زنهان در مسهیری کهه
ذهن ارائه میدهد به هدیه ایی که دنیا برایتان کنار گذاشته برسید.
زمانی مسیر را بوضوح خواهید دید که تمام ورودیهای ذههن بهه سهمت مثبهت
حرکت کند و ردی از اطالعات منفی ،اخبار و برنامههای سرگرم کننده تلوزیون و
دنیای مجازی و انسانهای منفی در آن نباشد ،تمام اینها اطالعاتی ناکارآمد را به
ذهن شما وارد میکنند.
نقصهای ایمنی ذهن ،همان حواس پنج گانه هستند که هم منبع اصلی ورودی
و هم خروجیها را شامل میشوند.
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در واقع با این هجده قدم میخواهیم به دنیای درون وارد شویم تا قدرت اعجاب
انگیز درونی خود را بیابیم و آنها را بهرای یهافتن مسهیر و دیهدن واضهح ههدف،
هماهنگ کنیم.
دنیای درونتان چنان شگفت آور است که سالهاست پزشکان در تالش هستند تها
تک به تک آنها را ،از جسم گرفتهه تها روح بشناسهند ،آن ههم در تخصهصهای
متفاوت و هنوزهم بطور کامل موفق نشدهاند و شناخت از قدرت مبحهوس شهده
درونتان زمانی محقق میشود که تمام منفیها را شناخته و آنها را کنار بزنید.
قدرت ذهن بسیار زیاد است و تمام اطالعات ورودی را بی سر و صهدا تجزیهه و
تحلیل کرده و به ارتقاء دادن آنها میپردازد و آنها را با شرایط و امکانهات موجهود
انطباق میدهد ،درست مثل زمانی که لباسی را در ویترین یک مغازه میبینید ،ذهن
شما بالفاصله شروع به پردازش آن کرده و آنرا با سهلیقه و لباسههای دیگرتهان
مطابقت میدهد و در صورت هماهنگی کامل و همه جانبه شما تصمیم میگیرید
که آنرا خریداری کنید.
به هر چیزی که فکر میکنید و یا میشنوید ذهن با پردازش آنها سهعی میکنهد،
اطالعات وارد شده را با امکانات تطبیق دهد و راهی برای رسیدن به آرزوهایتهان
بیابد و برای هر سوالی به دنبال جواب میگردد و سوال شما اکنون تنها دربهارهی
قدرت درونی خودتان است.
هدف تک تک انسانها رسیدن به یک نوع زیبایی اسهت و هرذهنهی از زیبهایی و
هدف تعریفی دارد ولی در نهایت همه به یک جمله ختم خواههد شهد و آن ایهن
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است که چطور به آرزوهایم دست یابم و تمام انسهانها زیبهایی را در رسهیدن بهه
آرزوهایشان میبیند.
نکات مثبت را به ذهنتان دعوت کرده و زیباییها را با تمام وجودتان ببینید .یهک
نمونه بارز زیبایی ،طبیعت است.
طبیعت و دقت کردن به اجزا آن و
درست نگاه کردن به طبیعت ،قدرت درک را افزایش میدهد و کمک میکند تها
بهترین و مثبت ترین راه حلها را برای رسیدن به آرزوهایتان بیابید.
طبیعت تنوع بسیار باالیی دارد ،درختان ،گیاهان ،سنگها ،حیوانات کهه بهه ذههن
یادآوری میکنند که با روشهای متفهاوت و سهاده میتهوان معمها را حهل کهرد
وعالوه بر آن ،یکی از سوختهای اصلی مغهز اکسهی ن اسهت کهه بهه وفهور در
طبیعت یافت میشود.
یکبار امتحان کنید ،هنگامی که موضوعی ذهنتان را درگیر کرده به طبیعت بروید
و یا از نزدیک به گیاهان با دقت نگاه کنید و با نفسهای عمیق که اکسی ن را با
قدرت به بدنتان دعوت میکند به مشکالتتان فکرکنید و بعد از حدود نیم ساعت
خواهید دید که دریچههای مختلف از راه حل به روی ذهن شما باز خواهد شد.
اکسی ن و دریافت زیبایی دو ورودی مثبت هستند که کارکرد ذهن را بهه سهمت
مثبت سوق خواهند داد.
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درسهت در ذههن شهما

ساخته میشود

و زمانی که تمام ورودیهای اطالعاتی به ذهن شما مثبت باشند ،حتما خروجهی
مثبتی از اعمال درست برای رسیدن به اهداف را در بر خواهند داشت.
ذهن انسان همواره به دنبال رشد یافتن و شکوفا شدن است و بهه همهین علهت،
راههای متفاوتی را برای رسیدن به این قدرت پیشنهاد میدهد تها شهما بتوانیهد از
بین چند گزینه ،بهترین و ممکن ترین را انتخاب کرده و به آن عمل کنید.
بطور مثال یک فوتبالیست ،برای رسیدن به موفقیت ،فوتبال بازی میکند ،ذهن او
پیشنهادات دیگری هم داشته مثل داشتن گلخانه ،راه انهدازی یهک کارگهاه ویها
پزشک شدن و او با توجه به عالقه اش این مسیر را برای رسیدن به رشد انتخاب
کرده است و مطمئنا در همین مسیر موفقیت به رروت هم دست پیدا خواهد کرد.
ذهن انسان زمانی میتواند راه حل درست ارائه دهد که اوال ویروسهها کهارکرد
ذهن را مختل نکرده باشند و دوم اینکه ذهن هدفش را بوضوح ببیند.
در این صفحه ده مورد از منابع ورود اطالعات به ذهنتان را بنویسید و قید کنیهد
که برای هر کدام حدودا چقدر زمان میگذارید:
مثال تلوزیون ،حدود  6ساعت یا صحبت کردن با دوستان دربهاره چیهزی غیهر از
مسیرهای موفقیت روزی  1ساعت.
/1
/6
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/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
هنگامی که تمام موارد را با دقت بنویسید و زمانی که برای آنها صرف میکنید را
بوضوح ببینید ،متوجه خواهید شد که چه مدت زمان ارزشمندی را صرف دریافت
اطالعات منفی و بدرد نخور کرده ایید که هیچ نقشی در مسیر واقعی شما ندارند
و حتی اگر مشکلی برایتان پهیش بیایهد ههیچ کهدام از آن اطالعهات نمیتواننهد
راهکاری برای رهایی شما از مشکل ارائه دهند.
اگر این زمان را صرف ورودی اطالعات درست و کارآمد کنید ،در کمتهر از یهک
ماه متوجه تغییراتی مثبت خواهید شد زیهرا ههر چهه بیشهتر بدانیهد راه حلههای
بیشتری به ذهنتان خطور میکند و همین دانستهها سدهای ایجاد شده در ذهن را
تخریب کرده و با اطالعات وسیعتر میتوانید چشم اندازهای بیشتری از راهکارهای
موجود در دنیا برای رسیدن به آرزوهایتان را ببینید و اگر در مسیری عالقمنهدی
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واقعی خود قرار بگیرید همین اطالعات درست و مثبت باعث ایجهاد خالقیهت در
ذهن شما خواهند شد.
بعد از شناخت مسیر ورود اطالعات ،با سه قدمی که در ادامه مطلب گفته خواههد
شد و اراده و قدرت تصمیم گیری و شناخت خوب و بد ،که ذاتها در وجهود تمهام
انسانها وجود دارد ،کنترل سه قسمت اصلی ذهن خود را در دست گرفته و شروع
به پاکسازی ذهنتان کنید.
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قدم اول :تفکرات صحیح و قدرتمند (پندار نیک)

راههای ورود اطالعات به ذهن را میشناسید ،بعد از ورود اطالعات ،آنهها درذههن
پردازش شده و برای ارسال دستورالعمل آماده میشوند ،باید با قهدرت اراده ایهن
فایلهای آماده خروج را سامان داده و نکاتی که ارتعاش منفی دارنهد را ویهرایش
کرده و با افزودن نکات زیبا و قدرتمند آنها را برای خروج آماده کنید.
افکار ما ،اولین دادههای ذهن هستند و بهه ههر سهمت کهه بهه آن
اطالعات وارد کنید ،هدایت میشوند .باید بها تمهام قهدرت ،ذههن خهود را
متمرکز کرده و تمام زشتیها و ارتعاشات منفی را پاک کنید.
دنیای پر هرج و مرج اطراف ،اخبار ،دنیای مجازی و تمام عواملی که تمرکز شما
را بر هم میزنند را رها کنید و تنها روی یافتن مسیر موفقیت متمرکز شوید.
اینطور فکر کنید ،تمام چیزهایی که شما را سرگرم میکند برای افراد دیگر کسب
درآمد است و شما تنها از مسیرخود برای دستیابی دیگران به درآمد دور میافتید،
در واقع آنها از ذهنشان و با سرگرم کردن دیگران به آرزوهایشان میرسند و تنها
اطالعات منفی و پر هرج و مرج را به ذهن شما وارد میکنند و این یعنهی زوال و
تداخل اطالعاتی در حافظهی فعال.
بهتر نیست از زمانی که برای این اطالعات بیهوده صرف میکنید ،برای پهرورش
ذهن و استعداد خودتان و راهکارهای رسیدن به موفقیت استفاده کنید؟
شاید در جواب بگویید که در دنیای اطالعهات و مهدرن زنهدگی میکنهیم و اینهها
جزئی از زندگی اجتماعی ست و در پاسخ خواهم گفت :وقتهی از دنیهای اعجهاب
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انگیز درون خودتان بی خبر هستید ،این اطالعات به جهز افسهردگی واسهترس و
حس تنوع طلبی ،سود دیگری برای شما نخواهند داشت وشما تنهها بایهد قهدرت
درونی خودتان را بشناسید.
اجتماعات انسانی بیشتربرای رفع نیازها بنیان گذاری شده اند ،از جامعه شکار که
برای تامین غذا بوده تا جامعه فناوری اطالعات که برای ارائه خدمات و تولیهدات
شکل گرفته است و اطالعات پر هرج و مرج ،نیاز سهرگرمی را بهرآورده کهرده و
انسان خردمند میتواند این نیاز را با سرگرم شهدن بهه درون خهودش و شهناخت
استعدادهایش برآورده سازد.
شلوغیها اطالعات گوناگونی را به شما منتقل میکنند که ذهن را آشهفته کهرده
وقدرت تمرکز و تفکر را از شما میگیرند.
تفکر ،تنها صفتی است که انسان را از دیگهر موجهودات متمهایزو
تمام اعمال را هدایت میکند ،با تفکر درسهت میتوانیهد بهه ههر آنچهه کهه
میخواهید برسید و تنها باید اطالعاتی را به ذهنتان وارد کنید که به عالقه مندی
شما مربوط باشند ویا حوزه اطالعات شما را افزایش دهند.
روزی قدم گذاشتن روی ماه ،تنها یک آرزو بود ولی انسان خردمند با بهرهمنهدی
از قدرت ذهن و تفکر ،توانست این آرزو را به واقعیت تبدیل کند و همین قهدرت
تفکر و کنترل انسان را به اشرف مخلوقات معروف کرده است.
مغز همهی انسانها چیزی شبیه به یک بافت چربی درهم تنیهده اسهت ،بها ایهن
شباهت ظاهری چطور یک انسان میتواند مخترع باشد وانسهانی دیگهر از عهدم
توانایی هایش صحبت میکند؟
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انسانهای موفق و ثروتمند تنها از مغز خود اسهتفاده کهرده و آنهرا بهه
سمت هدفشان هدایت میکنند.

در واقع چیزی که برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان مهم است ،انتخاب درست
منطقه ورودی اطالعات وآرامش است نه چیز دیگر.
زمانی که هدف شما دست یابی به موفقیت و رروت باشد ،ابتدا باید مسیر رسیدن
به موفقیت را با توجه به استعدادهایتان بیابید و قدرت درونهی شهما تنهها چیهزی
است که با پرورش آن میتوانید به رویاهایتان دست پیدا کنید.
تاکنون به قدرت ذاتی و درونی خود فکر کرده اید؟
آیا راه پرورش این قدرت منحصر به فرد خود را میدانید؟
ذهن شما قابلیت رویا پردازی دارد و با اطالعاتی که به آن وارد کرده و پهردازش
میکنید ،به تمام رویاهایتان دست پیدا میکنید البته به این شرط که قهدرت ذههن
خود را باور داشته باشید.
افکار شما تمام آینده و رویاهایتان را در بهر میگیهرد و اگهراین افکهار منفهی یها
نادرست باشند در تمام ذهن رخنه کرده و تصویراهداف و مسیر رسیدن بهه آن را
خراب میکنند و حتی کهور سهویی از مسهیر رسهیدن بهه آرزوهایتهان را نمایهان
نمیکنند.
درست و مثبت فکر کردن اولین قدمی ست که بایهد برداریهد تها بازتهاب آنهرا در
دنیای پیرامونتان ببینید.
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همیشه به نقاط مثبت و به نیمهی پر لیوان فکر کنید .آن چیزی که شما آنهرا بهد
برداشت میکنید هزاران حسن را هم در بر دارد.
بطور مثال تا به حال به نکهات مثبهت ویهروس ترسهناک کرونها اندیشهیده ایهد؟
ویروسی ترسناک که جان ما و عزیزانمان را در خطهر قهرار داده و دنیها را دچهار
سردرگمی کرده است .با شیوع این بیماری در سراسر جههان ،ترددهها و پروازهها
متوقف شدند و این یعنی کاهش سطح دی اکسید کربن وافهزایش اکسهی ن کهه
کارآیی مغز را افزایش میدهد.
نظافت شخصی وعمومی بیشتر رعایت شهد و در دوران قرنطینهه خیلهی از افهراد
استعدادهای خود را یافتند.
میتوان به این ویروس ،دردناک و مصیبت بارو ترسناک نگاه کرد که تنها نتیجهه
اش آشفتگی ذهن و بهم خوردن تعادل روحی خواهد بهود و میتهوان آنهرا یهک
فرصت برای یافتن استعداد و پرورش آن دانست.
در واقع این به معنای زیبا دیدن مشکالت است.
اطالعاتی که به ذهنتان وارد میشوند را با دید مثبت بررسی کنید تا ذهن شما به
مثبت دیدن و یافتن راه حلهای متفاوت و زیبا عادت کند.
خوب و مثبت فکر کردن ،اولین قدمی ست که باید برای تعیهین ههدف برداریهد
وباید ازاطالعات وارد شده به بهترین نحو برای رسیدن بهه آرزوهایتهان اسهتفاده
کنید.
آرزو و هدف شما یک نقطه کامال نورانی است ،اینطور تصور کنید شما در تهونلی
به سمت هدف قرار دارید ،زمانی که درابتدای تونل هستید هیچ نقطهی روشهنی
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نمیبینید و هر چه جلوتر میروید کم کم فضا روشن و روشهن تهر میشهود تها در
نهایت نور را بوضوح خواهید دید.
افکار منفی ،همهان سهیاهیها هسهتند و شهما بایهد از آنهها عبهور کنیهد تها بهه
درخشانترین نقطه یعنی هدف دست یابید.
هر اتفاق منفی حتما یک نکته مثبت را هم دربردارد و تنهها بایهد ذهنتهان را بهه
مثبت اندیشی عادت دهید و از جهتی دیگر آنرا بررسی کنید تا نکتهه مثبهت آنهرا
بیابید.
تفکرات منفی عالوه بر مبهم کردن مسیر موفقیت ،به جسم شما هم آسهیب وارد
خواهند کرد و با استرسی که به شما وارد میشود انواع و اقسام بیماریهها اعهم از
مشکالت روحی ،دردهای معده ،چاقی و یا الغری عصبی را بهه خودتهان هدیهه
میدهید و اگر ذهن خود را به مثبت اندیشی یعنی بررسی هر اتفاق از جهتی مثبت
عادت دهید ،هم جسمتان را سالم نگاه میداریهد و ههم بهه ذهنتهان خالقیهت را
آموزش خواهید داد ،زیرا عادت میکند که از هر زشتی یک زیبهایی را اسهتخراج
کند.
یا خیلی ساده تر میتوانید آنرا به بایگانی ذهنتان و در قسهمت تجربههها اضهافه
کنید ،درهر اتفاقی یک تجربه برای رسیدن به هدف وجود دارد ومثبت فکر کردن
یعنی از نکات منفی ،تجربیات مثبت را استخراج کردن.
شما در سیستم کامپیوتر خود فایلهایی را نصب میکنید که به آن نیاز دارید اگهر
یکی از این فایلها آلوده به ویروس باشد بتدریج در تمام سیستم شما پخش شده
و اطالعات شما را تخریب میکنند.

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

همین اتفاق درذهن شما هم رخ میدهد ،زمانی که اطالعهات منفهی را دریافهت
میکنید به مرور زمان این منفیها در ذهنتان کپی و تکثیر و به تمام باورهای شما
صدمه خواهد زد و با این انعکاس منفی نمیتوانید به اهداف مثبت خود دست پیدا
کنید.
زمانی که در حال پردازش اطالعات هستید آنها را به خوبی درک کهرده و تمهام
نکات مثبت را در خود ذخیره کنید ،این کار باعهث میشهود کهه ذهنتهان بتوانهد
خروجیهای سالم و مثبتی داشته باشد و در نتیجه درهرقدم شما بهه آرزوهایتهان
نزدیک و نزدیکتر میشوید زیرا ذهن بطور خودکار عادت میکند که منفیها را در
خود جای ندهد و تماما به دنبال نکات مثبت باشد و این به معنای افزایش تمرکز
روی نکات مثبت و کارآمد است و بتدریج برای هر سوال راه حل مناسهبی ارائهه
خواهد داد و در مرحله موفقیت ،بزرگترین معمای شما یعنی چگونه موفق شوم را
براحتی حل خواهد کرد.
قدرت تمرکز ،از نکات مهمی ست که با حذف احساسات منفی و باورهای اشتباه،
میتوان به آن دست پیدا کرد.
ذهن را منبعی از نور تصور کنید و دنیای اطراف را آینه ،هر نوری که از ذهنتهان
به سمت بیرون تابیده شود در انعکاس آینهها به خودتان باز خواهد گشت ،درست
مانند یک چراغ قوه که با نوری متمرکز راه را در تاریکی برای شما روشن میکند
و با بازتاب نور از اجسام ،شما میتوانید آنها را ببینید.
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نکات منفی یعنی سیاهی ،که نه تنها راهی را روشن نمیکنند بلکه جلوی دیدتان
را هم خواهند گرفت و نمیتوانید مسیر واقعیتهان را ببینیهد و سهردرگم خواهیهد
ماند.
اگر منتظرهستید کسی بیاید و راه را به شما نشان دهد ،انتظار سختی و بی پایانی
را تجربه میکنید ،هیچ انسانی به جز خود شما نمیتواند راه را برایتان روشن کنهد
زیرا فقط ذهن خودتان ،شما و استعدادتان را بطور کامهل میشناسهد و از قهدرت
درونی شما با خبر است.
از همین امروز شروع به قطع ارتباط با ورودیهای منفی کهرده و تمهام اتفاقهات
ناگوار را برای خودتان بنویسید و سعی کنید نکهات مثبهت و تجربههها را از آنهها
استخراج کنید.
ذهن قدرتمند ،بهی صهدا و آرام در گوشهه ایهی از مغزتهان در حهال جمهع آوری
اطالعات برای روز مباداست و بطور مداوم از امکانات موجود برای پاسخگویی به
سواالت استفاده میکند و تمام ابزارها و امکانات و اطالعهات موجهود را کنهارهم
قرار میدهد .نیازی نیست انرژیهی را بهه خودتهان وارد کنیهد تها بهه
موفقیت برسید ،کافیست انرژی ذهنتهان را در مسهیر درسهت بهه
سمت بیرون هدایت کنید تا قدم به قدم به آنچهه کهه میخواهیهد
نزدیکتر شوید ،پس تفکرات منفی را از ذهنتان پاک کرده و یا آنها را اصهالح
نمایید.
پس اول اطالعهات ورودی را اصهالح و بعهد آنهها را ویهرایش و در آخهر منتظهر
خروجی آرزوهایتان باشید.
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زمانی که خوب فکر میکنید وتنها نکات مثبت و زیبا را میبینید ذهن شما خالق
تر میشود زیرا همیشه به دنبال چیهزی مثبهت میگهردد و از ههر امکانهاتی بهرای
رسیدن به هدف استفاده میکند.
بطور مثال شما با دیدن یک تکه چوب خشکیده به چه فکر میکنید؟
آیا آنرا یک چوب خشک بی مصرف میدانید و آنرا دور میاندازید؟
ویا درذهنتان چیزی شبیه به یک جاشمعی و یا یک مجسمه با آن میسازید؟
مثبت نگاه کردن چیزی شبیه به همین مثال است ،زمهانی کهه بهه تفکهر مثبهت
عادت کنید ،همه چیز را زیبا میبینید و از هر چیزی برای رسیدن به آرزوهایتان به
بهترین نحو استفاده میکنید.
ذهن ،قدرت خالقیت و ابتکار باالیی دارد و باید با مثبت فکر کردن این قدرت را
افزایش داد و به موفقیتهای پی در پی دست یافت.
روزی جایی خواندم که هر گاه دیدید درمکانی گیر کرده و تمام دربهای خهروج
بسته اند ،به این فکر کنید شاید بیرون هوا طوفانیست و خهدا میخواههد از شهما
مراقبت کند و این جمله نهایت زیبا اندیشیدن است ،در آن لحظه کسی با هزاران
فکر نادرست به دنبال راهی برای رهاییست درست مانند پرنده ای کهه تهازه بهه
قفس افتاده و با کوبیدن خود به دیوارههای قفس بهرای آزادی تهالش میکنهد و
شخصی دیگر در آرامش به دنبال علت و روش باز کردن یکی از دربها سهت و
شاید علت قرنطینه شدن تمام انسانها در دوران کرونا هم همین باشد که انسان
در تنهایی به حقیقت وجود وذهن خود فکرکرده و آن را بهتر درک کنند.
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تفکرات منفی کارکردی شبیه میکروب و ویروسها در بدن دارند کهه تاریرشهان
بیماریها و امراض مختلف و ضعیف کردن بهدن اسهت و تفکهرات مثبهت مهواد
مغذی هستند که بدن را قوی و سالم نگه داشته و کارآیی آنرا افزایش میدهند.
دنیای مجازی ،تلوزیون ،اخبار ،ارتباط با انسانهای منفی ،همهی اینهها را بهرای
مدتی کنار گذاشته تا بتوانید مواردی که به ذهنتان وارد شده را پاکسازی و مرتب
کنید ،درست مانند یک انباری که کثیف و نامرتب است و جایی بهرای ورود اشهیا
جدید ندارد ولی زمانی که وسهایل اضهافه و کثیهف را دورانداختهه و آنهرا مرتهب
بچینید ،هم در مواقع لزوم به سرعت به آنها دسترسی پیهدا خواهیهد کهرد و ههم
میتوانید وسایل دیگرو کارآمد را درآن قرار دهید.
ورودی اطالعات را کنترل کرده و سعی کنید
زیبا و مثبت فکر کنید تا انرژیهای ذهن شما به سمت یافتن مسیر درست و راه
حلهای منطقی برای رسیدن به موفقیت هدایت شود.
در این صفحه تفکرات روزانه و علت ورود و مثبت یا منفی بودن آنها را بنویسهید
و سعی کنید از تک تک این افکار درگیر کننهده حهداقل یهک نکتههی مثبهت را
استخراج کنید:
/1
/6
/8
/0
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/7
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/14
حال که تفکرات خود را نوشته ایید ،به تعداد افکارمنفی و مثبت دقت کنید.
و تنها در این زمان تشخیص خواهید داد که ذهنتان چه باری را تحمل میکند و
این افکار تا چه اندازه کارآمد و یا ناکارآمد هستند و باید سعی کنید تمام منفیهها
را با دید دیگر درک کنید و تجربیات مثبت را از درون آنهها اسهتخراج کنیهد و در
عین حال شما با نوشتن این موارد ،باراضافی ذهنتان را به برگه ایی منتقل کهرده
و به میزان بسیار زیادی از هرج و مرجهای ذهنی شما کاسته خواهد شد ،در این
زمان سعی کنید خود را با خواندن کتهاب یها گهوش دادن بهه فایلههای صهوتی
آموزشی سرگرم کنید که هم اطالعات مثبت را به ذهنتهان وارد کنیهد و ههم بها
استفاده از تجربیات دیگران به مثبت اندیشی عهادت کنیهد ،اسهتفاده از تجربههها
انسان را از ناامیدی نجات میدهد ،اینکه کسی مسیری را طی کرده وبه نتیجهی
دلخواه رسیده و حاال شما میخواهید در آن راه قدم بگذارید که اگهر از تجربیهات
آن شخص استفاده کنید هم زودتر به مقصد میرسید و هم اینکه در چالشهایی که
او گیر کرده ،قرار نمیگیرید .پس با ورودی اطالعات درست و پهردازش صهحیح
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آنها به ذهنتان مثبت اندیشی را هدیه دهید تا اولین قدم و اصهلی تهرین قهدم را
محکم بردارید.
"یک ذهن مثبت ،همیشه به دنبال پیداکردن راهی برای انجام است اما
یک ذهن منفی همیشه به دنبال پیدا کردن راههی سهت کهه نمیتوانهد
انجام دهد" .
(ناپلئون هیل)

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

قدم دوم :استفاده از کلمات قدرتمند و مثبت (گفتار نیک)

همهی اطالعات موجود در ذهن از اولین مسیر یعنی کالم خارج خواهد شد.
کالم اولین خالقیت هر انسان است ،تنها چیزی کهه کهامال سهاخته ذههن خهود
اوست ،زیرا هر انسانی دیدی متفاوت از موضوعات دارد که با قهدرت درک خهود
آنرا بیان میکند ودر واقع کالم ،قدرت ذهن را خارج میکنهد و نشهان
میدهید که آن شخص تا چه حد توانمند است.
اولین انعکاس انرژی منفی کالم به خود انسهان بهاز خواههد گشهت زیهرا دههان
نزدیکترین مسیر به محل اصهلی ورود اطالعهات یعنهی قهدرت شهنوایی سهت و
ویروس خارج شده ازذهن به کالم و دوباره به ذهن باز میگردد و بطور متمهادی
این زشتی و سیاهی را هم درشخص کپی شده وهم آنرا به دیگران منتقل میکند
در واقع تنها با ورود اطالعات منفی ،اول خهود شهخص و بعهد دیگهران را آلهوده
خواهد ساخت.
از ذهن خالق خود برای ساختن جمالت زیبا استفاده کنید تها ذههن ههر روز بهه
دنبال کلمات و راه حلهای زیباتری باشد ،هر کالمی کهه گفتهه میشهود ذههن
سعی میکند آنرا با اطالعات ورودی دیگر هماهنگ کند و کالم منفی که همهان
اطالعات منفی و ناکارآمد است با اطالعهات دیگهر هماهنهگ شهده و نتیجههی
درستی را در بر نخواهد داشت.
بطور مثال زمانی که کسی میگوید من خیلی انسان بدبختی هستم ،در ابتدا ذهن
کلمه بدبخت را در انسان و اشخاص دیگر مقایسهه کهرده و بهرای حهل معمهای
بدبخت ،عناصر بدبختی که شناخته است را درامکانات موجود شناسایی میکند و
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آنها را کنارهم میچیند و شروع به یافتن راه حل بهرای رسهیدن بهه ایهن صهفت
میکند .ذهن بطور مداوم در حال حل مسئله است مثل چه بخورم ،چقدر بخوابم،
چه ببینم ،چه عملی انجام دهم ،چه بگویم و با توجه بهه قفسهههای بایگهانی بها
سرعت شروع به حل هر مسئله میکند.
کالم درست شبیه به فرمان یک ماشین عمل میکند که بهه ههر سهمتی ههدایت
شود ،انسان را درآن مسیر قرار خواهد داد زیرا اولین تاریرات آن در ذهن خودتان
پردازش خواهد شد.
ذهن کامال آرام و بی صداست و کدها و کلماتی که شما از طریق کالم و تفکربه
آن وارد میکنید را اجرا میکند و این وظیفهی اصلی ذهن است که تمام دادهها و
شنیدهها را برای رساندن شما به اهدافتان هماهنگ کند.
به این موضوع عمیقا فکر کنید که هر کالمی بگویید برایتان اتفاق خواهد افتهاد،
در اینصورت چه کلمات یا جمالتی را حذف میکنید تا به واقعیت تبدیل نشهوند و
چه جمالتی را بلند و هزاران بار تکرار میکنید تا حتما اتفاق بیافتد؟
هرچه اولین خالقیت ،یعنی کالم شما زیباتر باشد ،یعنی قدرت خالقیهت
و انرژی مثبت تری برای رسیدن به هدفتان دارید وهیچ انسانی با خلهق
یک زشتی یا انرژی منفی ،موفق نشده.

با هر کالمی که میگویید ذهن بطور خودکار شروع بهه چیهنش امکانهات بهرای
رسیدن به آن میکند مانند وقتی که سردرد دارید و تمام ذهنتهان درگیهر یهافتن
راهی برای ساکت کردن سردرد شماست و این همان چینش امکانات کنهار ههم
برای رسیدن به هدف است که این هدف میتواند کوتاه مدت یا بلند مدت باشد.
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یعنی عالوه بر محل ورودی اطالعات و تفکر ،کالم هم نقش مهمی در رسهیدن
شما به اهدافتان دارند ،کالم یک انرژی را از ذهن شما به سهمت خهارج از بهدن
هدایت میکند که بخشی از راه شنوایی به خودتان و بخشی دیگر به کل جههان
فرستاده میشود.
انرژی که از شما به خودتان و خارج از وجودتهان صهادر میشهود چگونهه اسهت؟
مثبت است یا منفی؟
زیبا و پر قدرت و مثبت صحبت کنید تا ذهنتان خالقترشود .راه اصلی
رسیدن به موفقیت اول آرامش و بعد خالقیت است و برای رسهیدن آن بایهد بهه
ذهن خود آموزش دهید که نکات مثبت را ببیند تا خروجی زیبایی داشته باشهد و
کالم اولین خالقیت هر انسان است.
اینکه جایی بنشینیم و مداوم بیان کنیم که رروتمند خواهم شد ههیچ فایهده ایهی
ندارد و درست مثل این است که روی برنامه کامپیوتر ما یک برنامهی گرافیکهی
نصب باشد ولی هیچ استفاده ایی از آن نداشته باشیم و منتظهر بمهانیم کهه خهود
کامپیوتر به طور خودکار یک تصویر گرافیکی به ما تحویل دهد ،در واقع باید ابتدا
تصویری که میخواهیم را در ذهنمان ساخته ،جزئیات را در سیستم وارد کنهیم و
بعد نتیجه کارمان را به وضوح ببینیم و این یعنی شناخت هدف ،ساخت جزئیهات،
چیدمان درست ،عمل کردن و دریافت نتیجهی مطلوب.
با بیان هر کالم یک انرژی را از وجودمان به سمت بیرون هدایت میکنیم وطبق
قانون فیزیک انرژی از بین نمیرود تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل میشود و
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درست انعکاس همان انرژی در دنیای دایره وار به خودمان منعکس خواههد شهد
زیرا همان چیزی را خواهیم شنید که خودمان آنرا به دیگران منتقل کرده ایم.
تمام انسانها به طور ناخودآگهاه درصهد بهاالیی از قهدرت یادگیریشهان از طریهق
شنوایی است و هرآنچه که میآموزند را از طریهق کهالم منتقهل میکننهد و ایهن
آموزش و یادگیری تا بی نهایت ادامه پیدا خواهد کرد و اگر ایهن یادگیریهها در
جهت مثبت باشند هم کالم و هم تاریرات ذهنی و هم راهکارهایی مثبت خواهند
داشت.
تصور کنید یک توپ کوچک را در دست دارید که روی آن نوشته شده :به اولهین
کسی که میبینید بدهید ونقطهی آغاز از خود شما سهت و آنهرا بهه دسهت اولهین
شخصی که میبینید میدهید ،توپ دست به دست در کل شهر و بعد در شههرهای
اطراف و بعد در کشورهای مختلف دست به دست خواهد شد و امکان دارد دوباره
کسی آنرا به شما داده و بگوید آنرا به اولین نفری که میبنید بدهید.
کالم را همان توپ ،در نظر بگیرید که بین افراد دهان به دهان میچرخد و دوباره
به خود شما خواهد برگشت و
اگر کالمتان منفی باشد به همین صورت بین دیگران منتشر شده و اگرذهن ههر
انسانی اندکی بار منفی داشته باشهد ،بهه آن گفتهار اولیههی شهما اضهافه شهده و
خودتان تصور کنید که چه فاجعه ایی رخ خواهد داد و همانطور که توپ شما تمیز
و شبیه روز اول به شما باز نمیگردد ،کالمتان هم با بارهایی منفی تر به شما باز
میگردد.
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از جهتی دیگر ،در طول روز بدن نیاز به انرژی دارد که آنرا از راهههای گونهاگون
مثل غذا خوردن و استراحت کردن تامین میکند ،این انرژی در وهلهی اول برای
تنظیم کارکرد ذهن و مغز استفاده میشود زیرا مغز تنها قسمتی از بدن است کهه
به طور مداوم در حال انجام کارهای مختلف اعم از تنظیم تهنفس ،ترشهح غهدد،
ضربان قلب ،هماهنگی اعضای بدن و تفکر است و در واقع بیشهترین سهوخت را
نیاز دارد و زمانی که شروع به صحبت میکنیم انرژیی که برای برای مغز و ذههن
انباشته میشود را استفاده میکنیم وزمانی که ذهن برای تفکر به انرژی و تغذیهه
نیاز دارد ،منبع محدودی در اختیارش قرار میگیرد.
به نظر شما ورودیهای اطالعاتی منفی ،تفکر نادرست ،کالم منفی و عدم انرژی
کافی برای تعقل ،به موفقیت ختم میشوند؟
هنگامی که اولین قدم را با تمام وجود درک و رعایت کنید ،این مرحله خهود بهه
خود تغییر میکند زیرا ذهن را به مثبت دیهدن عهادت میدهیهد و قاعهدتا بازتهاب
تفکرات مثبت در کالم پدیدار خواهد شد ،در این قدم باید به خود آموزش دهیهد
که نه تنها از کلمات و جمالت منفی استفاده نکنید بلکه انرژی ذخیره شده برای
ذهن را هم نباید بیهوده هدر دهید ،شما در راه رسیدن به آرزوهایتان باید از تمام
تواناییهای ذهن به بهترین نحو استفاده کنیهد و بهه مقهدار زیهادی انهرژی نیهاز
خواهید داشت زیرا ذهنتان به طور مداوم باید به دنبال راه حل بهرای حهل معمها
باشد.
این دومین قدمی است که شما باید برای رسیدن به موفقیت آنرا پهرورش دهیهد.
کالم ریشه در تفکرات انسان دارد و انسانی که زیبا فکر کند قهادر
خواهد بود زیبا صحبت کرده و زیباترین تصمیمات را اتخاذ میکند.
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برای اینکه تصویری زیبا در سیستم کامپیوتری خود خلق کنید ،نیازدارید که تک
به تک جزئیات را با زیبایی ،کنارهم بچینید تها در نهایهت بهه آن چیهزی کهه در
ذهنتان است برسید.
موفقیت شما هم به همین صورت به واقعیت تبدیل میشهوند ،چیهدمان درسهت
عناصر در کنارهم و هر ویروسی که به سیستم وارد شود ،میتواند تمام سهاختهها
را به یکباره در هم بریزد.
با تمام جزئیات و دقیق به تصویری که در آینده از خود دارید ،فکر کنید.
ابتدا از دور تصور کنید و بعد وارد جزئیات شوید و تک به تک آنهها را درذهنتهان
بررسی کرده و بعد جلوی آینه بایستید و هرآنچه درذهنتان دیده اید را با صهدای
بلند به خودتان بگویید.
مراقب کالمتان باشید با دقت و شمرده شمرده آرزویتان را برای خود بازگو کنیهد
تا از طریق شنوایی دوباره به ذهن شما منتقل شود و پردازش شهده و بهه ضهمیر
ناخودآگاه تان راه یابد تا ذهنتان به دنبال یافتن راه حلهای مناسب باشد.
با انجام اینکارنه تنها به خودتان انگیزه و قدرت میدهید بلکهه تمهام انرژیههای
موجود در شما برای رسیدن به آرزویتان هماهنگ میشوند.
هر چه که میشنوید در ضمیر ناخوداگاهتان ضهبط و بهه قسهمت یهادگیری وارد
میشود و ذهن شروع به ساخت و طراحی راه حلهای گوناگون میکند البته منتظر
پاسخ فوری ذهنتان نباشید چون ذهن زمانی را نیاز دارد که در سکوت به بررسی
امکانات و استعدادهایتان بپردازد و حال اگر از کلمات منفهی اسهتفاده کنیهد ایهن
راهکارهای طراحی شده حتما منفی و ناکارآمد خواهند بود ،از اولین خالقیت ذهن
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خود برای ساختن زیبایی استفاده کنید تا اعجاز آنرا ببینید و بعهد از مهدتی چنهان
معجزات کالم زیبا اطرافتان پدیدار میشود که ناخودآگاه به سمت استعداد شگفت
انگیزتان حرکت خواهید کرد.
هنگامی که آرزوهایتان را با صدای بلند جلوی آینه تکرار میکنید در واقع از روش
تاکیدی بهره میبرید و به خودتان یادآوری میکنید که شما چهه ههدف و آرزویهی
دارید و بعد از آن همه چیز را به ذهن بسپارید و ببینید چطور بطور مداوم راه حل
پیش پای شما قرار خواهد داد ولی تا زمانی که ذهنتان را آرام نکنید تمام این راه
حلها ناکارآمد هستند.
یک پیشنهاد برایتان دارم ،هر بار مشهکلی داشهتید و راه حهل آنهرا نمیدانسهتید
روزهی سکوت بگیرید ،یعنی صحبت نکنید ،شاید به نظرتان خنده دار باشد ولهی
در کمتر از یک روز راه حلهای متفاوتی به ذهنتان خطور خواهد کهرد .در واقهع
انرژی که برای صحبت کردن هدر میدهید در شما جمع آوری شده و شهروع بهه
جستجو در اطالعات موجود خواهد کرد وجوابهایی به شما ارائه خواهد شد کهه
تا به حال به آنها فکر هم نکرده بودید.
یا صحبت نکنید و یا تنها از کلمات و جمالت مثبت استفاده کنید تا ذهنتهان یهاد
بگیرد که هیچ راهی به جز یافتن نکات مثبت ندارد و همین نکات مثبت به ناگاه
جرقه ایی در ذهنتان روشن میکنند که درست مسیر اصلی موفقیهت را بهه شهما
نشان خواهد داد.
در این صفحه ده مورد از جمله و یا کلماتی که عمدتا استفاده میکنید را نوشته و
بعد از آن قید کنید که منفی هستند یا مثبت:
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/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
کالم منفی ،کلماتی هستند که به ذهن دستور عدم توانایی را القها میکننهد و بها
تکرار آنها ذهن رفته رفته باورمیکند که توانایی انجام هیچ کهاری را نهدارد و بها
نوشتن عمده کلماتی که استفاده میکنید ،بوضوح میتوانید به جمهالت و کلمهات
منفی که میگویید واقف شوید و تنها کافیست مدتی کلمات منفهی را بها مثبهت
جایگزین کنید ،به جای نمیتوانم بگویید "میتوانم" و در واقع تنها یک حرف و یا
یک کلمه را جابه جا بیان میکنید ولی همهین تغییهر کوچهک دنیایتهان را تغییهر
خواهد داد.
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تجسم کنید به جای جمله" آی خیلی درد دارم "بگویید "به به خیلی درد ندارم"،
حتی با تصورش هم لبخند خواهید زد پس ببینید در ذهنتان چهه اتفهاقی خواههد
افتاد ،با این تغییر ،کالم و جمالت مثبت از طریق شنوایی به ذهن وارد شده و بها
سرگرم شدن به پردازش کلمه جدید که به آن عادت ندارد ،دردتان کمتر خواههد
شد و آنچه که از زبان خودتان میشنوید مانند یک راهکهار و مسهکن شهروع بهه
پردازش شده و بعد از چندبار تکرار درد بطور کامل فروکش خواهد کرد و تصهور
کنید اگر تمام جمالتی که در طهول روز اسهتفاده میکنیهد مثبهت باشهند ،چطهور
ذهنتان با روش جدید که میآموزد ،زندگیتان را متحول خواهد کرد.
تا به امروز هر طور که دلتان خواسته صحبت کردید و نتیجهی خاصهی دریافهت
نکردید از امروز به بعد کالمتان را با جا به جا کردن حروف تغییر دهید.
در این قدمها میخواهیم مسیر ذهن را به سمت آرامش ،شادی و موفقیت تغییهر
دهیم پس با کالمتان شروع کنید و منتظر اتفاقات هیجان انگیز باشید.
"افکار خود را مثبت نگه دارید زیرا به کلماتت تبدیل میشهوند ،سهخنان
مثبت به زبان بیاوردید زیرا به رفتارتان تبدیل میشهوند ،رفتارهایتهان را
مثبت نگه دارید زیرا تبدیل به عادت میشوند و عادات خود را مثبت نگهه
دارید زیرا به ارزش تبدیل میشوند و ارزشهای خود را مثبت نگه دارید
زیرا به سرنوشتتان تبدیل خواهد شد" .
(مهاتما گاندی)
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قدم سوم؛ عملکرد و رفتار مثبت (کردار نیک)

شما ورودی اطالعاتتان را مثبت انتخاب کردید و آنها را مثبت پردازش میکنیهد و
اولین خروجی یعنی کالمتان را قدرتمند و مثبهت سهاخته ایهد و خروجهی بعهدی
اعمال و رفتار شماست.
با طرز تفکر اشتباه ،اعمال و رفتار انسان هم دچار آسیب و ویروس میشهود وبها
استفاده مکرر از اعمال منفی آنها شکل عادت را بخود گرفته و دیگهر بهه شهکل
منفی در زندگی شخص شناخته نمیشوند ولی کارکردش تا همیشه منفی خواهد
ماند.
ذهن انسان به دنبال کوتاهترین راه برای رسیدن به آرزوهاست و زمانی که ذهن
آلوده به افکار اشتباه باشد ،راهکارهایی که ارائه میکنهد بهه طهور قطهع ،منفهی و
اشتباه خواهند بود که تنها انسان را از مسیر درست موفقیت دور خواهد کرد و اگر
اطالعات ناکارآمد به آن وارد کنید ،راهکار درستی ارائه نخواهد داد که نتیجه اش
سر درگمی در زندگی و هزاران سوال مربوط به چگونه موفق میشوم ،خواهد بود.
ذهن با کنار هم چیدن اطالعات ورودی ،امکانات و آرزوها و پردازش تمامی آنها
کنار هم ،به دنبال راه حلهای منطقی برای یافتن مسیر موفقیهت میگهردد زیهرا
طوری طراحی شده که ذاتا طالب این است که رشد پیدا کند و این رشد میتواند
او را بی نهایت آرزوهایش باشد و برای رسیدن به این بی نهایت تنها به مثبتها
نیازمند است و اگر خروجیهها و واقعیهاتی کهه پیرامونتهان میبینیهد شهباهتی بهه
آرزوهایتان ندارند ،در واقع مشکل درذهن شماست و این یعنی قسمتی از ورودی
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و یا باورشما منفی وناکارآمد است و برای همین نمیتوانید عملهی مثبهت را رقهم
بزنید تا به آرزوهایتان برسید.
عمل مثبت در صورتی اتفاق میافتد که اطالعات ورودی مثبهت باشهند ومثبهت
پردازش شوند .شخصی که سر در گم است در ابتدا باید به مرجع اطالعاتی خهود
توجه کند و جهت آنرا به سمت درست و اطالعات کارآمد سوق دهد تا بتوانهد از
البه الی این اطالعات هویتی متناسب با شخصیت و عالقمندی خود پیدا کند و
شخصی که دست به اعمال منفی میزند ،حتما در محیطی آلوده و منفی قرار دارد
که نمیتواند از میان منفیها راه دیگری را برای رسیدن بهه آرزوههایش بیابهد و
آنقدر اطالعات بیهوده در ذهن او رخنه کردهاند که ردی از استعدادش را نمیبیند،
درحالی که اگر ذهنش را پاک کند و محل ورودی اطالعات و باورهای ذهنش را
به سمت مثبت تغییر دهد ،ذهن راه حلهای مناسبتر و بی دردسرتری را با توجه
به استعدادهایش به او ارائه خواهد داد.
ذهن فرمانروای کل تصمیمات انسانی است و تمام اعمال از ذهن دستور
میگیرند و میتواند هم دستورات مثبت و هم منفی صادر کند کهه تمامها
به اطالعات ورودی بستگی دارند.

هرعمل اشتباهی که انجام میدهید یک ویروس را بهه سیسهتم ذهنهی خهود راه
میدهید زیرا اولین نفری که آن عملکرد را میبیند ،خود شما هسهتید و از طریهق
راههای ورودی اطالعات دوباره آنرا به ذهنتان وارد کرده و آنرا در وجودتان کپی
میکنید و بعد از مدتی این عمل نادرست به عادت تبدیل شده و بطور مداوم آنهرا
انجام خواهید داد ،بدون اینکه از تاریرات منفی آن روی جسم و روح خودتان آگاه
باشید و میتوانید آنرا به دیگران هم منتقل کنید ،چیزی شبیه به مهد لبهاس کهه
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یک نفر آنرا طراحی میکند و ازراه بینایی آنرا به دیگران منتقل کرده و در مهدت
زمان کوتاهی در تمام دنیا منتشر خواهد شد.
حال اگر شخصی یک اشتباه انجهام دههد ،اشهخاص پیرامهون او ،آن عمهل را از
طریق یکی از ورودیهای اطالعاتی دریافت کرده ودر ذهن شروع به پهردازش و
هماهنگ شدن با اطالعات دیگر میکند و بتدریج آن عمل منفی در ذهن آن فرد
هم کپی شده و در نهایت عملکردی منفی را در بر خواهد داشت و درست ماننهد
همان توپ دست به دست منتقل شده و هربار توسط شخصی یک بار منفی ههم
به آن اضافه میشود و ممکن است دوباره به اولین شخص بازگردد.
بطور مثال دزدی یا استفاده از کلماتی که دیگران را ناراحهت کنهد ،نهدادن حهق
دیگران ،تالش نکردن برای کسب درآمد از راه درست ،سو استفاده کردن از نیهاز
انسانها ومثالهایی دیگر تماما اعمالی منفی هستند که هم بهارمنفی را بهه ذههن
اضافه کرده و هم مانند همان توپ دست به دست چرخیده و ههم روح انسهان را
بمرور زمان بیمار میکند و بعد از مدتی به خاطر همهین طرزعملههای اشهتباه و
دریافت اولیه توسط ذهن ،فرد تمام انسانها را با مرجعی که خود از طریق عمل به
ذهن وارد کرده ،خواهد سنجید و با اسهترس اینکهه مبهادا دیگهران ههم ،همهین
عملکرد را داشته باشند به استرس و تنشهای روانی دچهار میشهود و بهه مهرور
زمان استرس جایگزین آرامش خواهد شد و زمانی کهه یهک عمهل مثبهت مثهل
لبخند زدن را انجام میدهید ،هم به ذهن خودتان و هم به شهخص مقابهل یهک
حس خوب القا میکنید و این حس خوب ،لبخند بهه لبخنهد بهین انسهانها منتقهل
خواهد شد و درانتها و در مسیر برگشت به خودتان موجی از لبخند و انرژی مثبت
را دریافت خواهید کرد.
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تمام انسانها تقریبا در ضمیر ناخودآگاهشان همان صفاتی را دارند که به دیگهران
نسبت میدهند زیرا ذهن فرد در ضمیرناخودآگاه خود شخص را به عنوان مرجهع
اصلی شناسایی کرده و تمام رفتار و اعمال دیگران را در ابتدا با خودش میسهنجد
ویکی دیگر از تاریرات اعمال و افکار منفی ،بی اعتمادی به افراد خواهد بود.
اعمال و رفتار اشتباه درست مانند گفتار به دیگران منتقل میشود و در ذهن آنهان
هم پردازش و کپی خواهد شد و یک چرخهی منفی در دنیا براه خواهد انداخت.
درست مانند ویروس کرونا ،یک انرژی منفی از شخصی شروع شهد و دسهت بهه
دست کل دنیا را در برگرفت و اگر تمام افراد در دنیا تنهها بهرای مهدتی از محهل
زندگیشان خارج نمیشدند و به جای پیرامون ،به خودشان سرگرم میشهدند ایهن
چرخه قطع میشد.
یک انسان با یک عمل منفی در دراز مدت میتواند یک دنیا را آلوده کند.

اینطور فکر کنید که بطور مداوم یک مامور ،کنار شما ایستاده و بهرای ههر عمهل
اشتباهی که انجام میدهید ،جریمه ایی سنگین باید پرداخت کنید ،چه اعمهالی را
انجام نمیدادید؟
اعمال منفی آن دسته از اعمال هستند که شما دوست ندارید ،هیچ کس آنها را در
حق شما انجام دهد و مطمئن باشید دیگران هم دوست ندارند و منشا تمام آنهها
در منابع اطالعی و نوع پردازش است که با اصالح آنها ،به سمت مثبهت ههدایت
خواهد شد.
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زمانی که دست از اینگونه اعمال بکشید و آنها را با اعمال مثبت جایگزین کنیهد،
هم تفکرات و هم کالم و هم اعمالتان در جهت مثبت متمرکهز شهده و ذهنتهان
راهکارهای قویتری برای رسیدن به آرزوهایتان ارائه خواهد داد.
بهترین راه برای هماهنگ ساختن تفکر و کالم و اعمال ،نوشهتن اسهت زیهرا در
هنگام نوشتن این سه خروجی اولیهی ذهن کامل با هم هماهنگ میشهوند و بها
تمرکز کامل میتوانید تفکرات اشتباه خود را بوضوح ببینید.
نگارش ،درست مثل یک آنتی ویروس عمل میکنهد و در مهدت انجهام آن ههیچ
گونه ورودی اطالعات نداشته و تنها اطالعات منفی ومثبت را خارج میکنیهد و از
آنجایی که مطمئن هستید هیچ شخص دیگری به آنها دست نخواهد یافت بدون
اغراق می نویسید که نتیجه اش خالی شدن ذهن از افکار منفی است و با خواندن
دوبارهی آنها متوجه اشتباهات و پردازشهای اشتباهتان خواهید شد و آنهها را در
ناخودآگاه خود اصالح خواهید کرد.
با نوشتن میتوانید به ذهن خود هدف بدهید و اعالم کنید که ورودی نامربوط به
مسیر موفقیت برایتان اهمیت ندارند و ذهن شما عادت میکند کهه بطهور مهداوم
برای رسیدن به آرزوهایتان راه حلی مناسب و مثبت پیشنهاد دهد.
اگر اعمال و طرز تفکر و کالم شما اشتباه و ویهروس گونهه باشهند نهه تنهها بهه
هدفتان نمیرسید بلکه با فرمانهای اشتباه که ذهنتان صادر میکند از مسیر دور
و دورتر خواهید شد واین ویروسها در ذههن دوبهاره کپهی شهده وبعهد از مهدتی
سیستم ذهن کامال خطا داده و دیگر توانایی حل سهاده تهرین مشهکالت را ههم
نخواهد داشت.
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اعمال منفی ،سدی روی خالقیتهای ذهنی هستند که با فعال کردن مرکز لذت
بطورمههوقتی و دریافههت نتیجههه دلخههواه آن هههم مههوقتی بههه مراتههب در تمههام
دستورالعملهای کپی شده و بعد از مدتی ذهن تنها از همان راهکهار بهرای حهل
مسئله بهره خواهد گرفت و بقیهی ظرفیت خالقیتش به خاطر عدم پردازش بیکار
شده و از کار خواهد افتاد.
تمام مشکالت یک راه حل ندارند ،ولی ذهن در ابتدا همیشه از آخرین راهکهاری
که نتیجه دلخواه را دریافت کرده ،استفاده میکند و اگر آن نتیجه دوباره حاصهل
نشود بدنبال راهکار دیگری خواهد گشت ،اعمال منفی معموال در مراحل اولیه به
خاطر قانونمند نبودن نتیجهی دلخواه را حاصل میکننهد ولهی در بلنهدت مهدت،
حتما شخص در قسمتی ازتصمیم گیری هایش بهه دام عمهل منفهی کهه انجهام
میدهد ،گیر خواهد افتاد.
بطور مثال شخصی که با گران فروشی بهه ههدف مهوقتی کسهب درآمهد بیشهتر
میرسد ،به خاطررسیدن به هدف موقتی ،ذهن به طور خودکار این عمهل را روی
بقیهی موارد هم کپی کرده وبعد از مدتی اگر خریداران متوجه آن شوند ،دست از
خرید کشیده و آن شخص در بلند مدت تمام مشتریان خود را از دست خواهد داد
که نه تنها درآمدی نخواهد داشت بلکه با ضررهم مواجه میشهود و اگهر همهان
شخص به سودی کمتر قانع باشد این سود تا ابدیت ادامه پیدا خواههد کهرد و در
نهایت شخص به خاطر فروش بیشترکه برابر است بها سهود بیشهتر ،سهریعتر بهه
آرزوهایش خواهد رسید.
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مشکل ذهن در این است که زمانی که مرکز لذت در کوتاه مدت فعال میشود به
این لذتهای کوتاه مدت اعتیاد پیدا میکند و کهارایی و پهردازش خهود را دربلنهد
مدت از دست میدهد.
شروع مسیر موفقیت زمانی اتفاق میافتهاد کهه تفکهرات ،گفتهار و
اعمال هر سه با هم در یک جهت و به سمت مثبهت باشهند اگرتنهها
یکی از این سه عامل به سمت منفهی سهوق داشهته باشهد ،در نهایهت نتیجههی
مطلوب حاصل نخواهد شد.
اکثر بیماریهای روحی و روانی و یا بیماریهای جسمی از تفکرات منفی نشهات
میگیرند و این افکار منفی از اطالعات ورودی ،تجربه یا دریافت عملکرد دیگران
و یا خود ما ناشی میشود ،که نه تنها مسیر درست را نمایهان نمیکننهد بلکهه بها
ایجاد تنش و استرس ،بیماریهای بسیاری را هم برای بدن رقم میزنند.
تمام ذهن برای رسیدن به آرزوهایتان در اختیار شماست وهنگامی که تمرکز شما
تنها روی یافتن مسیر موفقیت باشد ناخودآگهاه تمهام عملکردهایتهان ههم در آن
جهت شکل میگیرد .هر عمل مثبت چون اول از طریق بینهایی توسهط خودتهان
دریافت میشود به عنوان اطالعاتی مثبت به شما حس قدرتمند بودن را القا میکند
و ذهن به طور خودکار برای قدرت نمایی بیشتر بها اسهتفاده از خالقیهت ،اعمهال
مثبت و خارق العاده را پیشنهاد میدهد.
تا به حال دربارهی زندگی افراد مخترع فکر کرده ایید ،اکثر آنها کسهانی هسهتند
که با توجه به نیاز خود و دیگران به دنبال ساخت و یا ابداع چیزی بودهاند که آن
نیاز را رفع کنند و این یعنی عمل مثبت که شهخص بعهد از موفقیهت بهه خهاطر
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دریافت حس خوب در ذهنش به ابداعات یا اختراعات دیگر هم پرداخته وتا آخهر
دنیا نامش به عنوان یک انسان مبتکر در دنیا ربت خواهد شد ولی شخصهی کهه
دست به اعمال منفی میزند چه؟ خودتان با اندکی تامل تفاوت را خواهید فهمید،
اعمال منفی هم از نظر انسانی و هم قوانین اجتماعی ناپسند هسهتند کهه انسهان
همواره بعد از انجام آن باید راهی برای پنههان نگهاه داشهتن آن پیهدا کنهد و آن
شخص بعد از مدتی اگر خالقیتی مثبت هم داشته باشد به خهاطر ترسهی کهه از
عمل منفی در او به جای مانده ،قادر به بیان و ابراز وجود نیست.
پندارنیک ،گفتار نیک و کهردار نیهک سهه منبهع اصهلی شهما بهرای رسهیدن بهه
آرزوهایتان هستند وباید ایهن سهه ورودی اصهلی را کنتهرل کهرده و اجهازه ورود
منفیها را به این سه عامل قطع کنید وتنها یک آنتی ویروس قوی به نام ههدف
میتواند به شما کمک کند.
هدف شما رسیدن به یک آرزوی بسیار واالست که تنها وقتی در مسهیر درسهت
قرار بگیرید به آن دست خواهید یافت.
مسیرهای کوتاه ولی مخرب ،به جز استرس و نگرانی و تنشهای فکری در بلنهد
مدت هیچ سود دیگه ایی نخواهند داشت.
شما دست بکار شده ایید تا قدم به قدم در مسیر ههدفتان گهام برداریهد و بعهد از
مسدود کردن راه ویروس ها ،باید بها پهاک کهردن آنهها ذهنتهان را پاکسهازی و
قدرتمند کنید.

11

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

11

با این سه قدم اولیه ،نه تنها ورود اطالعاتی را کنترل میکنیهد بلکهه مهارتههای
ارتباطی خود را هم پرورش میدهید که در راه موفقیهت بهه ایهن مهارتهها نیهاز
خواهید داشت و خواهید توانست هر روز به موفقیت هایتان بیافزایید.
دنیای آینه ایی اطراف شما بازتابی از این سه عنصر اصلی ست و اگر از
دنیای اطرافتان راضی نیستید در واقع مشکل از خهود شماسهت و بایهد
خود و نگاهتان را تغییر دهید تا انعکاسی که دوسهت داریهد را دریافهت
نمایید.

برای رسیدن به موفقیت به آرامش نیاز دارید و زمهانی بهه آن دسهت میابیهد کهه
قسمت ورودیها و خروجیها را اصالح کنید.
در این صفحه ده عملی که دوست ندارید دیگران در حهق شهما انجهام دهنهد را
بنویسید و بعد ذکر کنید که آیا خودتان آنها را انجام میدهید یا خیر.
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
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اعمالی که نوشتید ،اعمال و رفتارهای منفی هستند که شهما را ناراحهت خواهنهد
کرد و حال باید پاسخ را بررسی کنید و از خود بپرسید که آیا خودتان آنها را انجام
میدهید یا خیر.
اصوال تا برای کسی اتفاق نیفتد منفی یا مثبت بودن عمل را کامال درک نمیکند
و شاید طبق عادت بارها آنرا انجام داده وباعث رنجش دیگران شده باشید که در
واقع همان داستان گردش توپ اتفاق افتاده.
اگرانجام این اعمال برایتان عادت شده و در چرخهی آنها گیر افتاده ایید باید بهه
سرعت از این چرخه خارج شده و با خودتان عهد ببندید که دیگر آنرا تکرار نکنید
تا این زنجیرهی منفی قطع گردد.
همان چیزی که شما را ناراحت میکند ،دیگران را هم خواهد آزرد.
انسانی که از خالقیت ذهنش استفاده میکند ،هیچ دلیلی برای اعمال نادرسهت و
منفی ندارد زیرا تمام تمرکزش روی اعمال و هدایت آنها به سمت مثبت تر است
و اصال وقتی برای اعمال منفی ندارد.
تا به امروز هرطور که خواستید عمهل کهرده اییهد ومطمئنها بهدنبال راه دیگهری
میگردید تا زندگیتان را تغییر دهید وایراد در روش هایتان بوده که باید آنها را بها
این قدمها تغییر دهید.
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"تنها آشیانهی خرد ،راستی و درستی ست" .
(حکیم ارد بزرگ)

افزایش قدرت ذهن

تا اینجا به سه ورودی و خروجی مهم ذهن پرداختیم و توانستیم تاریرات تفکهر و
کالم و رفتار را بوضوح در راه رسیدن به هدف ببینیم کهه چطهور یهک ویهروس
مخرب و منفی میتواند خروجی ذهنمان را آلوده کرده ما را از رسیدن بهه ههدف
دور کند و برعکس ورودی مثبت با پهردازش و اعمهال درسهت چطهور مها را بهه
موفقیت میرسانند.
طی شش قدم بعدی میخواهیم تفکرات و اعمال منفی پنهان شهده در ذههن را
بیابیم و آنها را از بین ببریم تا عملکرد ذهن را افزایش داده و قدرت آنهرا بیشهتر
کنیم ،درست مانند یک سیستم کامپیوتری که با پاک کردن ویروسها عملکرد و
قدرت آنرا افزایش میدهید .این شش قدم در واقع شش دستورالعمل هسهتند کهه
با انجام آنها ذهنتان را از درگیرهای نامربوط رها کرده و با تمام قدرت به سهمت
هدف حرکت خواهید کرد ،این عوامل مانند قالبی هستند که به ذهن گیر کهرده
وحرکت به سمت جلو را مشکل میسازند.
فراموش نکنید که قدرتی عجیب و خارق العاده درون تک تک انسانها وجود دارد
که مانند یک چراغ قوهی بسیار قوی میتواند مسیر رسیدن به موفقیت را روشهن
کند و تنها باید با پاک کردن تفکرات منفی قدرت آنرا افزایش داده و بهه قهدرت
درونی خود برای رسیدن به هدف پی ببرید.
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مطمئن باشید ،زمانی که به قدرت درونی خود پی ببرید ،ذهنتان با سهرعت تمهام
شروع به طراحی راهکارهای مثبت برای رسیدن بهه آرزوهایتهان خواههد کهرد و
جبران تمام زمانی خواهد بود که از دست داده ایید.
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قدم چهارم؛ استفاده از صداقت

کاهش کارایی ذهن به علت مشغول بودن به تفکرات و راهکارهای نهامربوط بهه
مسیر موفقیت است.
اگراز تمام افکاری که از ذهنتان میگذرد تعدادی از آنها بهه ویهروس دروغ آلهوده
باشند ،ذهن مجبور است مسیرهای پر پیچ و خم را طی کرده و به پهردازش آنهها
بپردازد و تک تک تفکرات مستقیم و پیچیده را با هم هماهنگ کند.
هر دروغی که بیان میکنید یا از هر سیاسهتی کهه اسهتفاده کنیهد در واقهع فشهار
مضاعفی به خودتان وارد کرده و مدام برای رهایی و اربات و انجهام آن بایهد بهه
دنبال راه حلهای متفاوت باشید که با این کارنه تنها به خود استرس وارد میکنید
و باعث ترشح بیش از حد هورمونی به نام کورتیزول خواهید شد کهه اگهر سهطح
این هورمون در بدن افزایش یابد منجر به افزایش وزن ،پوکی استخوان ،افزایش
اضطراب و افسردگی ،افزایش فشار خون و ضهعفهای عضهالنی خواههد شهد و
همینطور ذهن برای تطبیق دادن واقعیت و دروغ و کنار هم چیهدن راهکارههای
متفاوت فشار زیادی را متحمل میشود.
زمانی که این کالم یا تفکر منفی در ذهن شما رخنه کند در واقع درهر
لحظه به جسم وذهنتان آسیب وارد خواهد شد و نمیتوانید با ذهن بهاز و
در آرامش ،مسیر موفقیت خود را پیدا کنید بلکه در مسهیرهای متفهاوت
گم خواهید شد.
بهترین سیاست ،صداقت است زیرا در پچ و تاب کلمهاتی کهه میگوییهد بهه دام
نخواهید افتاد و ذهن میتواند واضهح و قدرتمنهد بهه پهردازش اطالعهات و اخهذ
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تصمیمهای کارآمد بپردازد و به جای گم شدن در مسیرهای پیچ در پیچ و گمراه
کننده ،مستقیم و مثبت ترین راهکار را ارائه خواهد داد.
مثل زمانی که امتحان دارید اگر بطور مستقیم و واضح به یک سوال پاسخ دهید،
هم امتحان را زودتر تمام خواهید کرد و هم نمرهی کامل را خواهید گرفت ولهی
اگر برای امتحان آماده نباشید و با پاسخگویی از مسیرهای متفاوت و توضهیحات
بیشتر نمیتوانید مفهوم اصلی را برسانید و زمانتان را از دست میدهیهد و در آخهر
هم نمرهی مطلوب را دریافت نخواهید کرد .دروغ و سیاست چینی هر سهه منبهع
اطالعاتی ذهن را هدف قرار داده و هر سه را تخریب میکند ،هم پندار ،هم رفتار
و هم کالم.
شاید دیده باشید که برخی از افراد مدام اظهار میکنند که پشت سرهم بد شانسی
میآورند ،شانس وجود ندارد و تنها بازتاب چرخش انرژی خودشان اسهت کهه در
چرخه ایی از منفیها گیر میافتند و زمانی این چرخه قطع خواهد شد که با قدرت
تصمیم بگیرند از ورودی و خروجیهای منفی فاصله داشته باشند.
اینطورفکرکنید که تمام کالم شما به واقعیت تبدیل میشود آیا باز هم کالم خود
را به دروغ آغشته میکنید؟
دروغ خالقیت ذهنی ولی منفی است که در کالم ظاهر میشود ،حال
ببینید در طول روز چندبار دروغ میگوید ،یعنی چند خالقیت مثبت ذهنتان را بهه
منفی تبدیل میکنید و انرژی ذهن خود را برای چه هدفی در هم میپیچیهد ،ایهن
عمل یا به خاطراطالعات نادرستی است که به ذهنتان وارد شده یا ترسی کهه در
ناخودآگاه شما وجود دارد است و یا میتواند پیچیدگی ذهن شما را بهرای کسهب
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منفعت نشان دهد که در هر صورت باعث گرفتار کردن ذهن در کلمهات در ههم
پیچیده و نادرست خواهد شد و این در هم پیچیدگی آنقدر ذهن را خسته میکند
که دیگر توانی برای ارائه راهکارهای مثبت و کارآمد نخواهد داشت.
همه چیز در این دنیا طبق قانونهای اربات شده فیزیک از انرژی است کهه ایهن
انرژیها همواره در حال تبدیل به انواع مختلفی هستند ،بطور مثال بهاران نمونهه
ایی از کالم آسمان است ،مقداری از آن به دریا وارد شده ومقداری در خاک فهرو
میرود و معلوم نیست که به کدام انرژی تبهدیل خواههد شهد ،آیها گیاههان آنهرا
مصرف میکنند و یا به انرژی برق تبدیل میشود و مشکل درسهت همینجاسهت
که نمیدانیم کالم دروغ به چه نوع انرژی تبدیل میشود و طبق همان توپی که
در دنیا دست به دست میشود چگونه به خود ما باز خواهد گشت.
هر کالم دروغین شاید یک منطقه موقتی زیبا را تداعی کنهد ولهی جسهم و روح
شما را با استرس و گره خوردن تفکرات نابود خواهد کرد.
با هر کالم دروغین اینطوربه خودتان القاء میکنید که تمایلی به دیدن واقعیتهها
ندارید و او هم از این دستور تبعیت کرده و با انرژی کهه از خهود خهارج میکنهد،
چینشهای غیر واقعی را در اطراف به شما نشهان میدههد زیهرا عملکهرد ذههن
اینگونه است که تماما سعی دارد مشکالت شما را با توجه به دستوراتی که شهما
به آن وارد میکنید حل کند .آیا حل مشکالت با دروغ ،منطقی و واقعیست؟
اگر دروغ یا سیاستهایی که بکار میگیریم ،منفی تر به خهود مها بازگردنهد و بهه
واقعیت تبدیل شوند چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
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زمانی که با دروغ مشکلی را حل میکنیم ،در واقع ذهن ایهن عملکهرد را صهحیح
میپندارد و در تمام مراحل شروع به استفاده از این روش میکند و در آخهر ذههن
میماند با یک سبد پر از کلمات اشتباه و منفی که باید هر لحظه آنهها را بها ههم
منطبق کند و این تنها یک سردرگمی و استرس باال را به ارمغان خواهد داشت و
دنیایی که فرسنگها با واقعیت فاصله داشته باشد انسان را به سمت مسیر موفقیت
هدایت نمیکند زیرا باالخره در جایی به خاطر پیچیده گیهای اضافه گیر خواهید
افتاد و ذهن قفل خواهد شد.
هنگامی که این ویروس را از ذهن پاک کنید ،عهادت میکنهد کهه راه حلههای
منطقی و درست و مستقیم را به شما پیشنهاد دهد و این راه حلها دریچهههایی
برای رسیدن شما به آرزوهایتان هستند.
همین حاال در ذهنتان یک نقطه را تصور کنید که یک راه مستقیم دارد ،آیا شهما
برای رسیدن به آنجا از بیراهه حرکت میکنید و راه خود را دور میکنید؟
دروغ و سیاست چینی همان بیراهه است که مجبور هستید از آن مسیر پر پهیچ و
خم عبور کرده و خودتان را خسته کنید و در آخرمسیررا گم خواهید کرد ،زیرا آن
راه را نمیشناسید و نمیدانید انرژی کالم شما را به چه راههایی میکشاند ،ذهن
انسان برای هر کالم که میشنود به دنبال تطبیق دادن آن بها واقعیهت میگهردد
حتی اگر آن کالم از دهان خودتان خارج شده باشد.
در روانشناسی ،انسانهایی که دروغ میگویند اشخاصی با اعتماد به نفس پایین و
ترسو هستند ،به نظر شما علت ترسو بودن این افراد چیست؟
آیا علت ترس از برمال شدن دروغها و استرس بیش از حد آن نیست؟
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بهتر نیست به جای دور کردن مسیر و درهم پیچیده شدن ذهن ،تنها ذهن خود و
شخصیت خود را قدرتمندتر سازیم و یک مسیر مستقیم و ساده را برای رسیدن به
موفقیت انتخاب کنیم؟
زمانی که این عملکرد منفی از ذهن پاک شود ،سرعت ذهن شهگفت آور خواههد
شد زیرا دیگر گرهی در مسیر اطالعاتی و پردازشهای وجهود نهدارد و بها تمهام
سرعت راهکار ارائه میدهد و دستور العملهایی که ذهن پاک صادر میکند بسیار
ساده و کارآمد هستند.
استعداد شما درمسیرمستقیم و ساده قرار گرفته که این سهادگی بهه تواناییههای
شما بستگی دارد و زمانی که در مسیر استعدادتان قدم میگذارید ذهنتان در کمال
آرامش راهکارهایی کامال کارآمد را به شما ارائه میدهد که با تمهام سهرعت بهه
آرزوهایتان برسید.
هیچ چیزی دراین دنیا به اندازهی دست پیدا نکردن به آرزوها ترسهنا
نیست.

با قدرت ،درراه استعداد و خالقیت خود قدم بگذارید و به بازخورد انرژیهایی کهه
به سمت شما باز خواهد گشت توجه کنید و ببینید که ذهن با پاک کردن ویروس
دروغگویی ،چطور فعال شده و راه حلههای زیبهایی را بهرای رسهیدن شهما بهه
اهدافتان ارائه میدهد.
شما با پاک کردن این ویروس هم به ذهنتان قدرت و سرعت خواهید بخشید هم
جسمتان را از خطرات تنشهای عصبی رها میکنید و با آزادی عمهل بیشهتر بهه
سمت موفقیت حرکت میکنید ،این ویروس عالوه بر معایبی که گفته شد ،اعتماد
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دیگران را هم از شما سلب کرده و نمیتوانید برای رسیدن به موفقیت دیگران را
با خودتان هم قدم کنید.
برای رسیدن به آرزوهای زیبایتان اول به قدرت ذهن و بعد بهه حمایهت همههی
افراد نیاز دارید ،پس با استفاده از صداقت ،هم ذهنتان را بهرای دسهتیابی بهه راه
حلهای مفید و قویتر یاری دهید و هم دیگران را با خود همراه میکنید.
موفقیت درمسیرمستقیم استعداد و عالقمندی شما قهرار گرفتهه ،خهود را بیههوده
خسته نکنید ،مستقیم قدم بر دارید تا زودتر به تمام رویاهایتان دست یابید.
انسانهای ترسو و ناتوان دروغ میگویند و از پیچیدگیهای کالمی استفاده میکنند
و موفقیت تنها جایگاه انسانهای قدرتمند است وتا زمانی که قدرت گفتن حقیقت
را نداشته باشید ،نمیتوانید قدرتمند و با ارادهی راسخ حرکت کنید.
ترس به معنای عدم توانایی ست و دروغ گفهتن بها کهد عهدم توانهایی در ذههن
پردازش میشود و قدرت درونی شما را کاهش میدهد.
برای رسیدن به آرزوهایتان آن هم کامال بی دردسر و قدرتمند ،باید قدرت درونی
خود را افزایش دهید.
درکتابی نوشته آقای آنتونی رابینز به نام بسوی کامیابی در مورد کسهانی نوشهته
شده که با دستیافتن و تسلط به قهدرت ذهنشهان ،بهدون تهرس و آسهیب روی
ذغالهای افروخته قدم میگذارند ،آنها انسانهای عجیب یا ماورالطبیعه نیسهتند و
فقط روی قدرت ذهنی را پیدا کرده وروی ههدف خهود متمرکهز میشهوند و ایهن
قدرت زمانی پدیدار میشود که تمام هرج و مرج و پیچیهدگیهای نادرسهت را از
ذهن پاک کنید و این درست نقطه ایی برای پیشرفت خواهد بود.
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کنار گذاشتن و پاک کردن این ویروس بسیار ساده تر از گذشتن از مسیرهای پهر
پیچ وخم و نامربوط است و مطمئن باشید اگر شما هم به ذهنتان مسلط شهوید و
قدرت آنرا بیابید خواهید توانست روی ذغالهای داغ کهه ههیچ ،حتهی میتوانیهد
موشکی طراحی کرده و تا ماه پرواز کنید.
حرکت سریع به سمت مسیر موفقیت تنها در صورتی امکان پذیر خواهد بود کهه
قالبهای وصل شده به ذهنتان را یکی پس از دیگری رها کنید.
تصور کنید ،ذهنتان تمام قدرتش را جمع کرده تا به سمت آرزویتان حرکت کنهد
ولی شش قالب که یک طرفشان به وزنههای سهنگینی متصهل اسهت و طهرف
دیگرش به ذهنتان گیر کرده و ذهنتان توان حرکت به سمت جلو را ندارد و شهما
تک تک این قالبها را با ارادهی خودتان قطع میکنید و هر بار مقهداری بهه جلهو
حرکت خواهید کرد و با قطع کامهل شهش قهالب ،ذهنتهان کهامال آزاد و رهها و
سریعتر به سمت جلو حرکت خواهد کرد.
در این صفحه ده دروغی که اخیرا گفته ایید و یا سیاستهای پیچیده خهود را بها
علت بنویسید و نتایج آنها را بررسی کنید:
/1
/6
/8
/0
/0
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/2
/7
/9
/8
/14
چه تعداد از دروغهایی که گفته ایید بر ارر ترس بوده و چه تعداد برای اینکه خود
را برتر نشان دهید و چه تعداد بهرای کسهب منفعهت؟ و سیاسهتهای رفتهاری و
کالمتان برای رسیدن به چه هدفی بوده است؟
زمانی که علتها را کامل مینویسید بوضوح اشتباهات و پهیچ و خمههای ذههن
خود را میبینید و متوجه مسیر ماز مانند ذهنتان خواهید شهد ،زنهدگی ،بهازی مهاز
نیست ،یک مسیرمستقیم در امتداد محور مثبت هاست که اگر از صفر بهه سهمت
مثبت حرکت کنید ،نقطه به نقطه به اهدافتان نزدیک میشوید و اگراز صهفر روی
محهور منفیهها حرکههت کنیهد ،نقطههه بهه نقطهه در مسههیر معکهوس موفقیههت و
آرزوهایتان حرکت خواهید کرد و چون خودتان را از دور نمیبینید متوجهه حرکهت
معکوس نخواهید شد و فقط میبینید که تالش هایتان بیهوده است.
قدرتمند کردن ذهن ،راهکار ساده تری برای رسیدن به آرزوها است زیهرا دیگهر
کاری را به خاطر ترس انجام نمیدهید و برتری خود را با عملی که انجام میدهید
اربات میکنید و قاعدتا منفعتی که از استعداد و عالقمنهدی خهود کسهب میکنیهد
بیشترخواهد بود.
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انجام دادن این قدمها کامال اختیاری ست ولی با انجام آنها به راحتهی بهه تمهام
آرزوهایتان دست خواهیهد یافهت و ههر روز در راه موفقیتههای بیشهترو بهدون
استرس گام بر خواهید داشت.
" دروغگوها دلیل اصلی گناه و جرم در دنیا هستند"
(اپیکتت)

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

قدم پنجم؛ متعهد بودن

عمل نکردن به تعهداتی که به دیگران یا خودتان میدهیهد یهک عملکهرد بسهیار
خطرناک برای ذهن است که عدم توانایی را به آن القا میکند ،درست مثل زمانی
که به سیستم شما ویروسی رخنه کرده و نمیتوانید عملکرد کامل و صهحیحی را
دریافت کنید ،هرگاه تعهدی میدهیم در ذهن راه حلی برای رسیدن به آن شهکل
میگیرد و زمانی که به آن عمل نمیکنیم در واقع به ذهن دستورمیدهیم که بایهد
فرمان عدم توانایی را ارسال کند ودر ضمیرناخودآگاه تبدیل به یک عملکرد منفی
خواهد شد.
درست مصداق این مثال که شما دو عدد را با هم جمع میکنید وجواب را نمیدانید
و به جای تالش برای یافتن جواب آنرا رها میکنید تا بقیهی مسئله را حل کنیهد
ولی در آخر هیچ نتیجهی مثبتی را بدست نخواهید آورد ،ذهن شهما ههم عهادت
میکند که تعهد بدهد ولی به آن عمل نکند و این داستان همینطور تا آخهر بهی
نتیجه باقی خواهد ماند و در نهایت به تعهدی که به خودتهان بهرای رسهیدن بهه
آرزوهایتان داده ایید ،دست نخواهید یافت و تاریرش مسهتقیم روی عملکردههای
شماست قدرت عمل را به مرور زمان از شما میگیرد و
نمیتوانید نتیجهی تفکراتتان را ببینید زیرا عملی بهی پایهان را انجهام میدهیهد و
مدام این ویروس در شما کپی شده و به شما دستورات نها تمهام صهادر میکنهد،
دستوراتی که هیچ نقطهی پایانی ندارند.
باید ذهنتان را عادت دهید ،به هر تعهدی که میدهد هر چقهدر کوچهک ،جامهه
عمل بپوشاند تا باور کنید ،میتوانید به تمام آرزوهایتان برسید.
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قدرت شما با عمل کردن به تعهدات افزایش پیدا کرده و ذهنتان فعال تر میشود
و پله پله میتوانید به آرزوهایتان نزدیکتر شوید ،با کنهار گذاشهتن بهد قهولی بهه
ذهنتان دستور میدهید که به دنبال راه حل برای رسیدن شما به تعهدی باشد که
به خودتان داده اید یعنی تعهد رسیدن به آرزوها.
زمانی که فقط زیبا صحبت کنید ولهی در عمهل ههیچ نشهانه ایهی از آن نباشهد،
باورهای شما بتدریج رو به نابودی خواهند رفت و دیگر قهدرت عمهل کهردن بهه
هیچ کاری را نخواهید داشت و این ویروسی است که نه تنها اجازه نمیدههد بهه
آرزو و اهداف خود برسید بلکه به خاطر فرمان عدم توانهایی کهه مغزتهان صهادر
میکند رفته رفته تمام قدرت ذهن خهود را از دسهت خواهیهد داد وانگهار قهدرت
خالقیت خود را با دستان خود خاموش میکنید.
انرژی که از بد قولی و عمل نکردن به تعهدات خارج میشود یک انهرژی کهامال
منفی است که بازهم در مسیر برگشهت بهه خودتهان ،بازگشهت زیبهایی نخواههد
داشت.
قدرت عمل ،یکی از شروط اساسی برای دست یافتن به آرزوهاست که با تمرکهز
روی مسئله و با توجه به امکانات موجود راه حل منطقی را خواهید یافت و با کنار
گذاشتن تنبلی دست بکار خواهید شد ،اینکه حرفی بزنید و بعد به آن عمل نکنید
یعنی شما توانایی انجام آنرا ندارید و ذهنتان تنبل خواهد شد.
توانایی شما چقدر است؟
چقدر خودتان و قدرتتان را باور دارید؟
آیا میتوانید به تمام قولهای کوچک و بزرگتان عمل کنید؟
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این سواالت جوابی خواهند داشت که نشان دهندهی قدرت ذههن و عملکهرد آن
خواهند بود.
این رفتار نه تنها برای ذهن خودتان مخرب است بلکه باعث سلب اعتماد و عدم
جلب اطمینان اطرافیان هم خواهد شد ،درون انسان قدرتی به نام ذههن و تفکهر
وجود دارد که قادر است سختترین مشکالت را حل کند،
پس با عمل کردن به تعهدات ،این قدرت را بیشتر و بیشتر پرورش دهید تا برای
دستیابی به موفقیت و هدف راهکارهای بیشتری پیدا کنید .بها ایهن رفتهار ،شهما
اعتماد به نفس خود را کاهش داده و بعد از مدتی هیچ ارهری از اعتمهاد و عهزت
نفس شما هم باقی نخواهد ماند.
هنگامی که تعهدی میدهید آنرا از طریق شنوایی به ساختار ذهنتان هدایت کرده
و ذهن خود را وادار میکنید که برای رسیدن به آن راه حلی بیابد و وقتی شما بهه
آن عمل نمیکنید ،ذهن پردازش خود را بیهوده فرض کهرده و بتهدریج دسهت از
پیشنهاد راهکار کشیده و ضعیف و ضعیف تر خواهد شد و در نهایت هیچ دسهتور
العملی را ارائه نمیدهد مانند بیماری آلزایمر که مغز رفته رفته کارآیی هایش را از
دست میدهد و که در نهایت تنها اعمال غریزی و خودکار را انجام میدهد.
یا تعهد ندهید و یا به آن عمل کنیهد ،تنهها همهین دو راه بهرای رههایی از ایهن
ویروس وجود دارد و هنگامی که به تک تک تعهداتتان عمل میکنید بهه قهدرت
ذهنتان اعتماد کرده و آنرا قدرتمندتر میکنید ،زیرا آماده عمل به تعهدات بزرگتهر
خواهد شد و راه حلهای بیشتری را برای رسیدن به اهدافتان ارائه خواههد داد و
هم در جامعه خود مورد اطمینان و با اعتماد بنفس شناخته خواهید شد.

70

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

71

درست مانند دوران تحصیل که در ابتدا مسائل سهاده تهر را بهه کهودک آمهوزش
میدهند وبتدریج او را با مسائل بزرگتر و پیچیده تر آشنا میکنند ،عمل کردن بهه
تعهدات کوچک و ساده ،ذهن را بتدریج قویتر کرده و نهایتا خواهد توانسهت بهه
حل تعهد بزرگ یعنی باید موفق شوم ،عمل کند زیرا ذهن درمراحهل ابتهدایی از
خالقیتهای ساده استفاده میکنهد و بتهدریج میتوانهد خالقیتههای جدیهدتر و
عملی تر را ارائه دهد.
بطور مثال زمانی را تجسم کنید که پای شما شکسته و تهوان حرکهت دادن آنهرا
ندارید ولی این عدم توانایی روی فرمانهای ذهن شما تاریری نداشته و تا مدتی
سعی دارید که از آن استفاده کنید و بعد از مدتی ذهن قبول میکند کهه توانهایی
تکان دادن آنرا ندارید و بعد از بهبود یافتن شکستگی زمان میبرد کهه دوبهاره از
پایی که شکسته استفاده کنید ،بی حسی در منطقه شکسته شده یکی از عوارض
بعد از بهبودی ست زیرا در آن مدت مغز شما به آن قسمت ،دستوری صادر نکرده
و آن عضو را بیهوده میداند و انرژی و دستوری برایش صادر نمیکند و درسهت
همین اتفاق برای ذهنتان هم خواهد افتاد،
زمانی که به تعهدات خود هم عمل نمیکنید مغهز شهما بهرای ذهنتهان انهرژی و
دستوری برای چگونگی انجام تعهد صادر نمیکند زیرا باور دارد کهه ذههن شهما
بالاستفاده است و حاصل آن در بلند مدت عدم کارآیی ذهن و عدم ارسال پاسهخ
برای مسائل کوچک و حتی چگونگی رسیدن به موفقیت خواهد بود.
موفقیت تعهدی بزرگ است که به خود داده ایید و باید ذهنتهان را بها عمهل بهه
تعهدات کوچک برای رسیدن به آخرین تعهد آماده کنید.
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مانند یک مبارز که هر بار با شکست دادن یک حریف ،خودرا برای مرحله بعهدی
و سختتر آماده میکند.
تعهدات در واقع نشان دهندهی میزان اعتبار هستند و که با عمل نکردن به آنهها
هم در ذهن خود و هم دیگران رفته رفته بی اعتبهار خواهیهد شهد کهه در مسهیر
موفقیت به حمایتهای دیگران نیاز دارید و اگربی اعتبار باشید ،حمایت نخواهیهد
شد و این میتواند تنها نتیجهی یک کالم باشد که بدون اعتماد به خهود آنهرا ادا
کرده ایید.
در این صفحه ده تعهدی که به آنها عمل نکرده اید را با علت بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
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حال که نوشتن این قسمت را هم به اتمام رساندید ،نوشته هایتان را بررسی کرده
و آنها را تجزیه و تحلیل کنید ،علت اکثر آنها مهم نبودن تعهد یا عدم توانایی در
انجام آن است که همین علتها گویای ضعف ذهنهی سهت .اگهر برایتهان مههم
نیست پس چرا انرژی ذهنتان را هدر میدهید و نقطهی امیهدی واههی در وجهود
خود یا دیگران روشن میکنید؟
و اگر هم توانایی انجام آنرا ندارید ،چرا قدرتتان را افزایش نمیدهید؟
در راه موفقیت و دستیابی به آرزوهایتان هزاران مشکل وجهود دارد کهه بایهد بها
راهکارهایی درست بر آنها غلبه کنید .ادیسون مخترع برق ،نهصد و نود و نه بهار
در روشن کردن المپی که ساخته بود به مشکل برخورد کرد ودر بار هزارم موفق
شد ،او به خودش قول داده بود که المپ را روشن خواهد کرد و اکنون نتیجههی
تعهدی که وی به خودش داده بود ،روشنگر شبهای همهی ماست.
تعهداتی که به آنها عمل نکرده اید را انجام دهید تها قدرتمنهدی خودتهان را بهه
چالش بکشید و مطمئن باشید زمانی که نوری از پیروزی به ذهنتهان رخنهه کنهد
بدون هیچ ترس و واهمه ایی شروع به چیدمان اطالعات و امکانات موجود کرده
تا شما را بهه تمهام اههدافتان برسهاند .وقتهی بهه قهولی عمهل نمیکنیهد ،ضهمیر
ناخودآگاهتان به شما میگوید " :نمیتوانی" و این کلمه هر روز در ذهنتان کپی
شده و در نهایت شما میمانید و عجز و درماندگی با دنیایی از کلمهی نمیتوانم و
این یعنی فرو رفتن در باتالق و نرسیدن به آرزوها.
" اجرای عهد به سواد و زور و ثروت نیست ،به ذات و سرشت است"
(یوهان گوته)
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قدم ششم؛ امین بودن

خیانت در امانت یا صحبت درباره دانستهها از دیگران هم عملکرد منفی دیگهری
است که در سیستم ذهنی عوارض بدی را بهاقی میگهذارد ،شهاید بهه نظهر شهما
مسئلهی مهمی در راه رسیدن به موفقیت نباشد ولی میتوانهد ضهمیرناخودآگاه را
در پیج و تاب" اما و اگر"ها گیهر انداختهه و بها بههم ریخهتن تمرکهز ،شهما را از
راهکارهای مستقیم و مثبت چگونه موفق شوم دورکند.
اینطور فکر کنید به یک برنامه روی سیستم خهود نیهاز داریهد و سهعی داریهد آن
برنامه را روی کامپیوترخود نصب کنید اگر سه یا چهار بار آنرا نصب کنید ومتوجه
ویروسی بودن آن شوید و یا ببینید کارآیی که گفته شده را ندارد ،بعد از آن هربار
میخواهید برنامهی مشابهی را نصب کنید در ذهنتان جمالت" اگر کهار نکنهد"،
"اگر ویروسی باشد "" ،اگر تمام اطالعاتم را خراب کند" ،شکل گرفته و اعتمهاد
شما حتی به برنامههای مشابه هم سلب خواهد شد.
اولین انعکاس ،بعد از خیانت در امانت توسط خود انسان دیده شهده و ذههن آنهرا
دریافت کرده و در قسمت پردازش هر عملی که از خود انسان سر میزند مثبت و
کارآمد قلمداد شده و آنرا به عنوان یک مرجع در نظر میگیرد و شروع به پردازش
تمام اطالعات ورودی با آن میکند که اولین نتیجه اش سهنجیدن تمهام اعمهال
اشخاص دیگر با آن مرجع است و حس بی اعتمادی را در شخص شکل میدهد
و از سویی دیگر انرژی که از این عملکرد به خارج از بهدن ارسهال میشهود ههم
منفی خواهد بود ومانند همان توپ حتما بازگشتی منفی تر را هم خواهد داشت و
حتی بعد مدتی استرس اینکه از طرف مقابل اگر شخص متوجه شود را بهه دوش
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خواهید کشید که خود استرس و انرژی منفی است که بهه ذههن وارد کهرده و از
طرفی دیگر به خودتان کد عدم توانایی در نگهداری را القا میکنید .این همه تنش
تنها برای یک امانتداری ساده از اجسام یا کالم زیاد نیست؟
استرسی که از پردازش عملکرد انسان به بدن وارد میشهود ،تخریبهات جسهمی و
روحی بسیاری اعم از بیماریهای عصبی ،مشکالت دستگاه گوارش ،سهردرد و...
را در بر خواهد داشت.
اگر واقعا میخواهید ،مسیر موفقیت و رسیدن بهه آرزوهایتهان را بیابیهد بایهد بهه
ذهنتان دنیایی بدون استرس و اما و اگرها هدیه کنید تا در آرامش و بها دریافهت
اطالعات مثبت ،راه کارهای بی نظیری را به شما ارائه دهد و همینطور جسهمتان
را در صحت و سالمت نگاه خواهید داشت و سالمت جسم بایدی مهم در رسیدن
به آرزوهاست .اگر به آرزوهایتان برسید ولی بیمار باشید ههیچ لهذتی از تالشهتان
نخواهید برد و انگار برای چیز بینتیجه ایی خودتان را به زحمت انداخته ایید.
ذهن کامال آرام و بی صدا تنها اطالعات وارد شهده را اجرایهی و آنهها را بها ههم
هماهنگ میکند تا شما در بهترین حالهت قراربگیریهد و ایهن بهتهرین حالهت را
خودتان با اطالعات و نوع پردازش آنها تعیین میکنید.
زمانی که میخواهید وسایل زندگی خود را بچینید با تمرکز به اطراف نگاه میکنید
و سعی میکنید چیدمان آنها طوری باشد که باالترین کارآیی را داشته باشند کهه
هم خانهی زیباتری داشته باشید و هم در مواقع لزوم سهریعترین آنهها دسترسهی
داشته باشید ،ذهنتان هم همینگونه شروع به چیهدمان اطالعهات دریافهت شهده
میکند که بتواند از سریعترین راه ،برای رسیدن به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت
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راهکارهای کارآمدتر را ارائه دهد و زمانی که شما اطالعات منفهی را بهه آن وارد
میکنید او آنها را به قسمت بایگانی منتقل میکند و اطالعات منفی مانند این است
که اطراف منزلتان به جای وسایل زیبا و کارآمد ،زباله بچینید ،کدام عقل سلیم و
کارآمد این کار را انجام میدهد؟
آیا افکار منفی میتوانند راه حلهای مناسبی برای رسیدن به آرزوهایتان را نشهان
دهند؟
هدف شما خیانت دیدن نیست و هدفتان تنها دستیابی به مسیرموفقیت است و با
اطالعات غلطی که به ذهن خود وارد میکنید تنها مسیرهای پیچ در پیچ را به آن
یاد میدهید که در پایان هیچ ردی از موفقیت و رشد فردی را در آن نخواهید دید.
زمانی که این عمل را انجام میدهید یا میخواهید به دارایی تان اضافه کنید کهه
ساده ترین راه افزایش دارایی ،استفاده از تفکر و خالقیتهای خودتان است و یها
میخواهید حرفی برای گفتن داشته باشید ،چون ذهن از خود و تواناییش چیهزی
برای بیان ندارد به سمت دیگران معطوف خواهد شد.
همچنین امانتداری در کالم و اشیا یکی از اصول مهم اخالقی است که با رعایت
نکردن آن نه تنها احترام و ارزش خود را زیر سوال میبرید بلکه با آموزش کاهش
تعهد به خود ،عدم توانایی را خواهد آموخت و نتیجه ایهی برابهر بها نرسهیدن بهه
اهداف را در برنخواهد داشت و هم اینکه در دراز مهدت بهه خهاطر اسهترسهای
گوناگون ،جسمتان را نابود خواهید کرد.
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صفت امانتداری یک قدرت و اعتماد به نفس مضاعف به شما خواهد بخشید زیرا
سعی خواهید کرد که به داراییهای ذهن خودتان اضافه کنیهد و بها رهها کهردن
مسائلی که به ذهن و مسیرشما مربوط نیست ،روی هدف خود متمرکز میشوید.
در نظر بگیرید شخصی گنج بزرگی را به شما امانهت میدههد آیها میتوانیهد بهر
وسوسه خود غلبه کرده و آنرا نادیده گرفته و تنها به دارایهی خهود یعنهی قهدرت
ذهنتان اکتفا کنید؟
شاید اگر مقدار کمی از آنرا بردارید آن شخص متوجه نشود ولی شهما در ورودی
اصلی اطالعاتی یعنی قسمت دیداری یا شهنیداری آنهرا بوضهوح درک میکنیهد و
درست روی نقطه لذت مغز دست گذاشته که در آنجا اینچنین پهردازش میشهود
که کار درستی است و برای رسیدن به هدف باید جزئهی از دسهتورالعملها باشهد
زیرا آنرا عمل مفیدی درک میکند و این انرژی منفی باز هم از ذهن شما با کالم
یا عملتان خارج خواهد شد و این یعنی کپی شدن منفیها و ناخوداگاه هر عملهی
که از دیگران ببینید رابا آن میسنجید که اعتماد نداشتن به آدمهها یعنهی تهنش و
آستری و از جهتی دیگربا توجه به قهانون تغییهر چهرخش انرژیهها بایهد منتظهر
بازخورد این رفتار باشید که معنایی به جز استرسهای ذهنی ندارد که انسان را از
مسیرهدف و رشد دور خواهد کرد.
شناخت عملکرد ذهن و قدرتمند کردن آن سهاده تهرین راه بهرای
رسیدن به اهداف است که این شناخت زمانی کامل میشود که در
آرامش کامل ذهنی قرار بگیرید و هر آنچه به شهما مربهوط نیسهت را رهها
کنید،
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اینکه چیزی بدانید و یا امانتی در دستتان داشته باشید یعنی یک قدرت مضهاعف
درون ذهنتان دارید که با استفاده درست از این قدرت و کنترل کامل روی کهالم
یا اعمال قدرت تمرکز را به ذهنتان آموزش میدهید و افزایش قدرت تمرکز یعنی
افزایش قدرت تفکر و اعتماد بنفس.
با قدرت اراده این قالب را از ذهنتان باز کرده و با خیال آسوده و بهدون اسهترس
به مسیرتان برای یافتن موفقیت حرکت کنید.
در این صفحه ده خیانت در امانت و یها رازی کهه بهازگو کهرده ایهد را بها علهت
بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
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حال طبق روال قبل نوشته هایتان را بررسی و تجزیه و تحلیل کرده و ببینید کهه
برای چه دالیل بی منطقی دست به این اعمال زده ایید.
اینکه چیزی از کسی میدانید و آنرا به شخص دیگری هم بگویید و یا در امهانتی
که به شما داده شده خیانت کنید ،چه سودی برای شما خواهد داشت؟ بهتر نیست
به جای رازهای دیگهران در مهورد اطالعهات و دسهتاوردها و حتهی زیباییههای
طبیعت صحبت کنیم و یا به جای خیانهت در امانهت ،ذهنمهان را بها داراییههای
خودمان و افزایش آنها سرگرم کنیم؟
این صفت نه تنها ذهن انسان را به خاطر اما و اگرها بیمار میکند بلکهه دیهدگاه
انسانهای دیگر را هم به سمت منفی سوق خواهد داد .شهما در مسهیر موفقیهت
تنها گام برمیدارید ولی برای رسیدن به هدف به حمایت تک تک انسانها نیهاز
خواهید داشت.
با تحلیل کردن این اعمال ،به تمام اشتباهاتتان پی خواهید برد ،اشتباهاتی که بها
ورود به ضمیر ناخودآگاه شما ،از درون به شما عدم توانایی و استرس را القا کرده
و ذره ذره تمام قدرتتان را از بین خواهد برد.
با عمل کردن به این قدمهای شش گانه ،هم ذهنتان را از نا آرامیها رها میکنید
و هم اعتماد به نفس خودتان را باال برده و با افزایش قدرت ذهن به خاطردریافت
آرامش ،راه حلهای قدرتمندتری را دریافت خواهید کرد.
آرزوهای شما دور نیستند ولی شما مسیر رسیدن به آنها را در انبوهی از تفکهرات
منفی و ناکارآمد گم کرده ایید.
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ذهنتههان را آزاد کنیههد و مطمههئن باشههید در صههورت تکههرار نکههردن اشههتباهات و
عملکردهای منفی چرخهی این منفیها قطع خواهد شد و در مدت زمانی کوتهاه
ذهنتان دستورالعملهایی بسیار کارآمد را ارائه خواهد داد.
" حیله و خیانت ،بیشتر از اشخاص ناتوان سر میزند" .
(الرشفوکولد)
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قدم هفتم؛ خودداری کردن از روابط نامشروع و نادرست

در راه موفقیت ،تنها به خودتان نیاز دارید و باید مسیر را به تنهایی سپری کنید تا
تمرکز ذهنتان را افزایش دهید .روابط نامشروع و نادرست
اختاللی در عملکرد ذهن و سرعت دستیابی به هدف ایجاد میکند ،درست ماننهد
زمانی که شما روی سیستم کامپیوتر خود برنامههای زیهاد و نهامربوطی را نصهب
میکنید و هر کدام از آنها مقداری از حجم سیستم شما را به خود اختصاص داده و
سرعت آنرا کاهش میدهند و کافیست یک ویروس بسهیار کوچهک بهه یکهی از
برنامهها رخنه کرده تا شروع به کپی شده و تمام سیستم را آلوده کند.
بطور مثال شما با شخصی درارتباط هستید ،آن شخص روابط اجتماعی گوناگونی
دارد که ههم ذهنتهان بطهور ناخودآگهاه درگیهر آنهها ههم خواههد شهد و قاعهدتا
ورودیهای اطالعاتی منفی و روابطی غیر اصولی هم خواهد داشت که از طریق
بینایی و یا شنوایی ،تفکرات منفی به شما هم انتقال خواهد یافت و ذهنتان را به
سمت خود ،خواهد کشاند و این یعنی عدم تمرکز و اگر این روابط پایانی برابر بها
انتظار شما نداشته باشد ،عوارض روحی شدیدی بر جای خواهد گذاشت کهه ایهن
مسئله هم به خاطر حس افسردگی که با پایان گرفتن رابطه در شما ایجاد میکند
عدم توانایی را به شما القا خواهد کرد.
زمانی که خود را درگیر روابطی میکنید که هیچ ارتباطی با مسیر رشد و موفقیهت
شما ندارند ،ذهن شما باید بطور مداوم به دنبال حل مسائل نامربوط باشد که "بها
این شخص چطور رفتار کنم "" ،به آن شخص چه بگویم "و درگیرهزاران چرا و
چگونه دیگر خواهد شد.
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آیا این معماها راه حلی برای رسیدن شما به موفقیت ارائه میدهند و یا شما را در
مسیر به هم ریخته و نامرتبط قرار میدهد؟
تا زمانی که ذهنتان درگیر افراد متفاوت باشد نمیتوانید به خود و مسیرتان فکهر
کنید و در یک معمای پیچیده چگونگی ارتباط با دیگران گیر خواهید کرد.
اینطور فکر کنید که هیچ چیزی در دنیا ندارید و باید از هیچ شهروع بهه سهاختن
کنید تا به موفقیت و آرزوهایتان برسید ،دیگران در کجای این مسیر میتوانند به
شما کمک کنند؟
تنها زمانی که موفقیت را در دستانتان بگیرید میتوانید برای پیشهرفت بیشهتر از
دیگران کمک بخواهید و زمانی که به اهدافتان برسید ،خواهید دیهد انسهانهای
موفق ،دور شما حلقه خواهند زد و شما بهرای اوج گهرفتن بها دریافهت اطالعهات
درست از آنها میتوانید به موفقیت بیشتر و زیباتر دست پیدا کنید.
زمانی که هر دقیقه از عمر با ارزشتان را برای روابط بی فایده هدر میدهید چطور
میتوانید با هرج و مرجهایی که در ذهنتان بوجود میآید بدنبال راه حل باشید.
اینگونه روابط راهی به سمت موفقیت ندارند زیرا بطور مداوم حیطهی موضوعاتی
شبیه به هم در گردش هستند و از چگونه و چرایی همین موضهوعات بهه ذههن
اطالعات وارد میکنند ،ذهن انسان برای رسیدن به موفقیت ،تنها بهه پهرورش در
حیطهی استعداد و عالقه مندی نیاز دارد.
جالب است بدانید طی تحقیقاتی که در آمریکا انجام شده کسهانی کهه خهود را از
روابط نامشروع و نادرست دور نگه میدارند نسبت به افهراد دیگهر سهطح درآمهد
باالتری داشته و حدود  ٪64شرایط باالتر تحصیلی و موفقیت را تجربه کردهاند و

81

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

81

در حوزه روانشناسی هم اینگونه افهراد ٪04کمتهر بهه بیماریههای روانهی نظیهر
کمبودهای شخصی و عزت نفس دچار شدهاند.
روابط نا مشروع هدف خاصی را دنبال نمیکنند و در بیشتر موارد تنها برای رفهع
نیازهای غریزی و نیاز همدلی است.
که با رفع نیازهای جنسی توسط اینگونه روابط در ابتدا افسردگی ،که خود باعهث
انواع بیماریهای روحی و جسمی خواهد بود را وبعد انواع بیماریهای جنسهی را
به خود هدیه میدهید و برای رفع نیاز همدلی و حس دوست داشته شدن هم اگر
این روابط ،نتیجهی دلخواهتان را نداشته باشد باز هم بیماریهای روحی را در بر
خواهد داشت.
آیا برآورده کردن تنها یک نیاز به دچار شدن به بیماریههای روحهی و آشهفتگی
ذهن ارجحیت دارد؟ بهتر نیست ابتدا مسیر منتهی به آرزوهای خود را بیابید و بعد
با انسانی در مسیر خودتان ارتباط داشته باشید؟
شکل گیری اینطور روابط در اصل برای یافتن یک جفت روحی بهر پایهه ظهواهر
است که قاعدتا نتیجهی موقتی خواهد داشت ،زیرا ظاهر هر چیزی موقتی جذاب
است و بعد از مدتی تکراری خواهد شد.
درست شبیه زمانی که یک خانهی بسیار زیبا را میبینید وبه آن جهذب میشهوید و
بعد از ورود به آن خانه ایی متروکه و بهم ریخته میبینید کهه ههیچ شهباهتی بهه
ظاهرش ندارد ،چقدر در این خانه دوام خواهید آورد؟
شاید به خاطر نمای زیبایی که دارد ،با خود تصمیم بگیرید که آنرا زیبها سهازید و
در آن زندگی کنید ولی هر طرف را که تمیهز و مرتهب میکنیهد بهه پوسهیدگی و
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خرابیهای بیشتر پی خواهید برد و باید زمان و هزینهی بیشتری صرف کنیهد تها
آن را مثل ظاهرش زیبا سازید وحال فکر کنید که شما خود را متحمهل زحمهاتی
کردید که اصال معلوم نیست آن خانه برای شما باشد یا نه.
هنگامی که تنها به خاطر ظواهر قدم درراه چنین روابطی میگذارید و بعد از مدتی
متوجه انتخاب اشتباه خود میشوید ،هم زمان و ههم انرژیتهان را بیههوده و بهرای
هدفی نامعلوم مصرف کرده ایید.
روابط نا مشروع ،تمرکز ذهن را دچار تزلهزل کهرده وآنهرا از دسهت یهابی بهه راه
حلهای رسیدن به موفقیت باز میدارد.
اولین و قدرتمندترین دارایی هر انسان ،قدرت تفکر و ذهن اوست که برای کسب
موفقیت به آن نیاز دارد تا بتواند راهکارهای متفاوت و مناسب را شناسایی کهرده
وبا عمل کردن به آنها در مسیر آرزوهایش گام بردارد.
اینگونه روابط ،بطور مداوم سواالتی را برای ذهن مطرح میکنند کهه مربهوط بهه
نقطه موفقیت نیست.
به نظر شما انسان چند عمل را میتواند بطور همزمان انجام دهد؟
زمانی که ذهن برای رسیدن به موفقیت بر اساس داشتهها به دنبال یافتن راه حل
است ،همزمان سواالتی درباره شخص مقابل در ذهن مطرح میشود و به خهاطر
دورتر بودن نقطه موفقیت ،ذهن بطور خودکار به سمت سواالت پیرامون ههدایت
شده و انسان به طور کامال ناخودآگاه ازموفقیت دور میافتد.
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تا به حال به نتایج این رابطهها فکر کرده اید؟ اصوال بعد از اتمام اینگونه روابهط،
افراد دچار افسردگی و خود کم بینی میشوند که تفکری کامال منفی است و این
موقعیت روانی ،حس ناتوانی را به دنبال خواهد داشت.
علت نرسیدن به تمام هدف ها ،اجرا شدن کد عدم توانهایی و نبهودن آرامهش در
ذهن است که باورو اعتماد انسان را از توانایی هایش دور میاندازد و با استرسهی
که متحمل میشود راه حلهای مناسب را پیدا نمیکند .شاید بگویید این روابهط
در تمام کشورهای توسعه یافته رواج دارد و در پاسخ میگویم آنها توسعه یافتهاند
و افراد در آن اجتماعات کامال بر مسیرحرکتشان واقف هستند ولی در جوامعی که
افراد سردرگم زیادی دارد و جز کشورهای در حال توسعه است و افراد زیهادی از
مسیر قدرت درونی و استعدادهایشان بی اطالع هستند ،این روابهط تنهها عواقهب
منفی ،بی اعتمادی و بیماریهای روانی ناشهی از فشهارهای مختلهف را بهمهراه
خواهد داشت.
اینطور فکر کنید که شما آرزو دارید با یک بالن به باالترین نقطهی آسمان پهرواز
کنید و تمام اشیا و اشخاصی که دوست دارید را میتوانید در ایهن سهفر بها خهود
همراه کنید ،هنگامی که با تمام چیزهایی که دوست دارید ،سوار میشوید ،تا چهه
اندازه باال خواهید رفت؟
برای رسیدن به نقطهی مورد نظرتان باید تک به تهک از سهنگینیها کاسهته تها
بتوانید باال و باالتر بروید.
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ذهن شما هم دقیقا همینطور است که هر قدر ،تفکرات اضافه را کمتهر کنیهد بهه
خاطر تمرکز بیشتر روی ههدف ،ذهنتهان راهکارههای زیبها و سهاده تهری بهرای
دستیابی به مسیر موفقیت ارائه خواهد داد.
تمام چیزی که ذهن برای رسهیدن بهه موفقیهت و آرزوههایش نیهاز دارد ،ورودی
صحیح اطالعات و آرامش وپردازش صحیح اطالعات است تها بتوانهد کهاربردی
ترین راه حلها را برای رشد و رساندن خود به تمام رویاهایش ارائه دههد و ایهن
امکان در صورتی فراهم میشود که تمام علتهای نابسامانی ذهن را شهناخته و
آنها را به سمت مثبت تغییر دهیم.
تنها وجه تمایز بین انسان و دیگر موجودات ،قدرت تفکراسهت کهه باعهث تمهام
پیشرفتهای جامعه بشری شده و در مهابقی قهدرتها مشهترک هسهتند ،قهدرت
بینایی ،شنوایی ،بویایی ،چشایی و المسه ،مشهترکات انسهان و حیوانهات اسهت و
وجه تمایز انسان به علت توانایی در استفاده از تفکر برای هر کهدام از آنهاسهت،
انسان قادراست با ترکیب قدرت تفکر با هر کدام از حهوا

یهک

اعجاز خلق کند ،تفکر و شنوایی برابر است با موسیقی ،تفکر و چشهایی برابهر
است با آشپزی ،تفکر و بویایی برابر است با صنعت عطر سازی و...
ولی موجودات دیگر از این نعمت بی بهره هستند مگر اینکه بطورکهامال غریهزی
عملی را انجام دهند و هنگامی که قدرت تفکر را با نیروی غریزی جنسهی جمهع
کنید به یک انسان قدرتمند و هدفمند دست پیدا خواهید کرد.
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قدرت جنسی یک قدرت عظیم و خالق است که میتواند از ههیچ ،یهک
انسان خلق کند و با کنترل آن ،گویی انسانی دیگهر در وجودتهان شهکل
میگیرد ،انسانی با وجودیت خودتان و ذهنی قدرتمندتر.

منظور از روابط نامشروع و نادرست ،روابطی ست که باعث در هم پیچیدگیهای
ذهنی و تنشهای عصبی و افسردگی میگردد که هیچ فایده یها نکتههی مثبتهی
ندارند و شاید تنها بطور موقتی نیاز هم دلی و نیازهای جنسی را برطرف کنند.
شما باید مسیر موفقیت را بیابید و با ذهنی آزاد و مثبهت بهه موفقیهت برسهید ،بها
تنشهای روحی که با اینگونه روابط به خود وارد میکنید تنها از مسیر دور خواهید
شد.
ویروسها و تفکرات منفی را کنار بزنید و باور کنید با پاک کردن آنها حتی بطور
موقتی در آینده ایی نزدیک به مسیری که طی کرده اید ،افتخار خواهید کرد.
زندگیتان را با استفاده از این هجده قدم غرق آرامش کرده تا راهکارهای رسیدن
به موفقیت در ذهنتان قدم بگذارند .عشق و ههوس دو مقولههی کهامال متفهاوت
هستند که در دنیای امروزی با هم اشتباه گرفته میشوند و اگر بهه روابهط از دور
نگاه کنید و بدون سوگیری آنها را بررسی کنید ،خودتان متوجه تفاوتها خواهیهد
شد .عشق یعنی زندگی و هوس یعنی رفع لذت که هیچ ارتباطی با هم ندارنهد و
اگر این دو با هم اشتباه گرفته شوند در واقع تنها نقطهی لذت موقتی ذهن روشن
شده و در بلند مدت عوارض روحی را بدنبال خواهد داشت.
در این صفحه روابط نادرست و صدمات روحی ناشهی از آنهها و نتیجههی آنهها و
مدت زمان آنها را بنویسید:
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حال شروع به بررسی کنید ،ببینید چقدر از زمانتان بیههوده از دسهت داده اییهد و
ببینید چقدر از نظر روحی آسیب پذیر شده ایید و هم زمان و هم انرژی زیادی را
از دست داده ایید و هم به خاطر جذب انرژیهای منفهی بهه ذهنتهان اطالعهات
منفی و خروجیهای نادرست را آموزش داده ایید.
هیچ زمانی برای پاک سازی وشروع کردن دیر نیست ،با قدرتمند کردن ذهنتان و
باز کردن این قالب ها ،ذهن سرعت شگفت آوری خواهد گرفت زیرا میخواههد
از حداقل زمان و امکانات ،حداکثر برداشت را داشته باشد و بها انگیهزه ایهی بهاال
برای جبران خسارتهای زمانی و روحی حرکت خواهد کرد.
"عشق ،قانون و هو

 ،دام است" .
(ویکتور هوگو)
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قدم هشتم؛ نگاه نکردن به اعمالی که به هدف مربوط نیست.

گفتیم که یکی از راههای ورود اطالعات ویروس گونه به ذهن از طریهق قهدرت
بینایی است .هنگامی که ذهنتان را با نگاه کردن به چیزهایی کهه بهه زنهدگی و
اهداف شما مربوط نیستند پر میکنید ،نه تنها عملکرد ذهن خود را کند کرده ،بلکه
از رسیدن به پاسخهای اصلی دور میشوید و تمرکزتان را از دست میدهید.
شما در این شش مرحله میخواهید ویروسها و تفکهرات منفهی کهه در ذهنتهان
رخنه کردهاند را پاک کنید و با نگاه کردن به اعمهال و چیزههایی کهه در حیطهه
هدفتان نیستند این تفکرات منفی را گسترده تر خواهید کرد.
درست مانند زمانی که روی سیستم کامپیوتر خود یک ویروس را پاک نمیکنید.
تفکرات منفی و بهم ریخته ،تنها عواملی هسهتند کهه قهدرت ذههن را از یهافتن
سواالت مهم و پاسخ گویی به آنها باز میدارد .اینکه دیگران چهه میکننهد ،چهه
میگویند یا آن شی چگونه است ،چه ارتباطی به شما و هدفتان دارد؟
با نگاه کردن به اینگونه اعمال ،ذهن باید فشار مضاعفی را تحمل کند زیرا یهک
هدف اصلی را شناسایی کرده و حال باید با تمام چیزهایی که شما میبینیهد آنهرا
انطباق دهد و در آخر به جای یافتن پاسخ صحیح ،دچهار آشهفتگی و چنهدگانگی
میشود ،راه حل رسیدن بهه موفقیهت درال بهه الی تمهام افکهاردرهم ریختهه و
نامتناسب ذهن پنهان شده که باید با شناختن آنها و پهاک کردنشهان بهه جهواب
معمای ذهن خود دست پیدا کنید.
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نگاه کردن متمادی ولی بی علت ،شبیه به این است کهه روی سیسهتم کهامپیوتر
خود ،همزمان چندین برنامه را اجرا میکنید یعنی سیستم بطورهمزمان چنهد کهار
متفاوت را باید انجام دهد ،چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
یا سیستم خطا میدهد و یا عملکردی ضعیفتر و کندتر خواهد داشهت زیهرا بایهد
برنامههای متفاوت را با هم پردازش کند.
همانطور که ورودیهای ذهن را کنترل میکنید باید با کنترل کردن و پاک کردن
ویروسهای قدیمی هم عملکرد ذهنتان را افزایش دهید.
نگاه کردن به مسائلی که به هدف مربوط نیست شهاید در نظرشهما بهی اهمیهت
باشد ولی ذهن کامال آرام و پیوسهته درگیهر شهده و در بهی نهایهت برنامهههای
ویروس گونه قرار میگیرد و آرام آرام کارکردهای خود را از دست میدهد.
هنگامی که به تنوع اطراف مینگرید ،ذهنتان عملکردی چندگانه میابد و به خاطر
دست نیافتن به آنها و ناتوانی در تطبیق همهی آنها با زندگی و هدف شما دچهار
استرس شده و منجر به تنشهای عصبی و روانی و افسردگی میگردد.
ذهن انسان قدرتی باور نکردنی دارد که با متمرکز کردن انرژیها برای دسهتیابی
به موفقیت میتواند عملکردی شگفت آور داشته باشد.
انسان منبع انرژی است و ایهن بهی راهههها و انرژیههای منفهی ،خروجیههای
پراکنده ایی را خواهند داشت.
وقتی تنها روی هدف خود تمرکز داشته باشید ،تمام قدرت ذهنتان برای رسهیدن
به هدف در یک جهت قرار خواهد گرفت.

90

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

91

تنها به مسائل مربوط به عالقمندی خود نگاه کنید و تمام مهوارد بهی مربهوط را
همانطور که آرام به ذهنتان رخنه کردهاند را پاک کنید زیرا با پاک کردن بصورت
ناگهانی ،به خاطر ترک عادت ها ،باز هم دچار بهم ریختگی و کالفگهی خواههد
شد.
باید تمام ویروسهایی که در سیستمتان ذخیره شده و کپی میشوند را شناسایی
کنید و تک به تک آنها را حذف کنید تا ذهن به عملکرد سریع و پاسخگویی بهه
سواالت در مسیر هدف دست یابد.
این عملکرد باعث میشود تصاویر متعدد و گوناگون در ذهنتان جای بگیهرد کهه
نتیجه اش درست معکوس هدفتان است زیرا شما را از شهناخت خهود واقعیتهان
دور کرده و به مسائل نامربوط معطوف میکند.
در مسیر موفقیت باید قدرت کنترل و تمرکز را افزایش دهیهد و بها پهاک کهردن
افکار و تصاویر متعدد به راحتی میتوانید به آن دست یابید.
درست شبیه زمانی است که گرسنه هستید و برای خهوردن غهذا بهه سهمت میهز
میروید و با تنوع بسیار باالیی مواجه خواهیهد شهد ،بهه علهت گرسهنگی دلتهان
میخواهد از تمام تنوعهای غذایی استفاده کنید ولی اگرازهمهی آنها میهل کنیهد
در انتها چه اتفاقی خواهد افتاد؟ پر شدن بیش از حد معده با غذاهای گوناگون که
به جز حس معده درد و کالفگی به خاطر درد هیچ سود دیگری برای شما ندارد.
اگر یک یا نهایتا دو غذا را انتخاب کنید و از تنوع زیاد چشم بپوشید ،هم به مقدار
الزم میل میکنید و هم بعد از احساس سیری ارری از حال بد نخواهد بود.
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ذهن شما هم درست همین عملکرد را دارد و برای رسیدن به موفقیت ولع دارد و
گرسنه است و هنگامی که تصاویر و یا اشخاص و یا اعمال متفهاوت را مهیبینهد
برای رسیدن به موفقیت و آرامش میخواهد از تمهام آنهها اسهتفاده کنهد کهه در
نهایت نتیجه اش بهم ریختگی ذهن ،تنش عصبی و کالفگی اسهت و هنگهامی
ورودیهای نامربوط و متنوع نداشته باشد ،ذههن بهه شهناخت خهودش مشهغول
خواهد شد این یعنی مستقیم و بدون دردسر و کالفگی بهه سهمت یهافتن مسهیر
موفقیت حرکت کردن.
نگاه کردن به اعمال و رفتار و چیزهایی که در حیطهی ههدف شماسهت ،بسهیار
زیبا و ایده بخش خواهد بود زیرا میتوانید از تجربیات دیگران استفاده کرده و به
قدرت خالقیتتان بیافزایید و رمرهی زیباتری ببینید ولی با آلوده کهردن ذههن بهه
مسائل نامربوط ،تنها ذهنتان را در ناآرامی و تشویش قرار میدهید.
شما برای هدفی خلق شده ایید که باید راه رسیدن به آن هدف که همان مسهیر
موفقیت شماست را در آرامش و تمرکز بیابید.
در این صفحه به ده مورد از مسائلی که روزانه نگاه میکنید مثال اخبار یا اسهتفاده
زیاد از دنیای مجازی و ...و با علت اینکه چرا نگاه میکنید و چقدراز زمانتان را بهه
آنها اختصاص میدهید ،اشاره کنید:
/1
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/0
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حال نوبت بررسی ست ،این اعمال اکثهرا بهرای سهرگرمی یها از سهر کنجکهاوی
هستند و زمان زیادی را در طول روز به خود اختصاص میدهند.
تمام کالفگیها برای این است که ذهن به دنبال سرگرم شدن است و اگهر ایهن
نیاز سرگرمی ذهن را صرف مطالعه و یافتن عالقمندیهای خود کنید ،هم زودتر
به نتیجه میرسید و هم اطالعهات ورودی شهما افهزایش خواههد یافهت و قهدرت
ذهنتان بیشتر خواهد شد و راهکارهای قدرتمندتری به شما ارائه خواهد داد.
"اکثر افراد چنان در اندیشه جهان خارج از خود فرورفته اند ،که کامال از
آنچه درونشان میگذرد غافل هستند" .
(نیکوال تسال)
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قدم نهم؛ کنترل کامل روی کالم و اعمال

ورودی اطالعات را میشناسید ،هر آنچه که از طریق حواس پنج گانهه بهه ذههن
شما وارد میشود ،گسترهی وسیعی از کالم و اعمال را تولید میکند.
طی سالهای متمادی تفکرات و اعمال منفی زیادی در ذهن کپی شده بطوریکه
بعد از مدتی بصورت عادت خود را نشان میدهند که ایهن عادتهها بهه جهز دور
کردن شما از اهدافتان هیچ رمرهی دیگری ندارند.
این یک ویهروس کهامال مخفهی و آرام اسهت کهه بوضهوح نمیتوانیهد ،آنهها در
سیستمتان بیابید و باید کمی ظرافت بخرج دهید زیرا منجر به اعمالی میشود که
در ناخوداگاه تاریر گذاشته و ذهن را آهسته آهسهته بهه سهمت منفیهها ههدایت
میکند.
یک سری از این ویروسها به علت جایگاه و نقشی که در حال حاضر دارید مثل
نقشتان در خانواده و یا جمع دوستان و یا محل کارتهان در سیسهتم ذهنهی شهما
بطور ناخودآگاه و به علت ورودیههای غلهط ،شهکل گرفتهه و رشهد یافتهه انهد،
بطورمثال سو استفاده از قدرتی که دارید یا تهمت زدن به دیگران و یا بدگویی و
یا رنجاندن دیگران با کالم ،اعمال از این قبیل که خود انسهان بهاوردارد تهاریری
روی عملکرد ذهنش نخواهد داشت ولی تمام آنها انرژی منفی هستند که از ذهن
خارج شده و اول از همه از طریق شنوایی و بینایی بهه خهود انسهان بهاز خواههد
گشت .هرقدر ورودی اطالعات را کنترل کنید و مانع ورود منفیها شوید باز ههم
وقتی عمل یا کالمی منفی از خود شما خارج میشهود ذهنتهان را آلهوده کهرده و
باعث گسترش انرژی منفی خواهد شد.
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انسانهای کامال موفق به تنها چیزی که فکهر میکننهد اعمهال و رفتهار
خودشان است تا آنها را در مسیراصلی متمرکز نگاه دارند.

در این مرحله باید با دقت تمام رفتار و کالمتان را بررسی کرده و منفیها را بدون
جانبداری درک کنید ،ساده ترین راه برای شناسایی آنها ایهن اسهت کهه قبهل از
انجام هر رفتار و کالم به این فکر کنید که اگر دیگران آنرا در حهق شهما انجهام
دهند ،چه حسی خواهید داشت؟ اگر ناراحت میشوید پس یک ویروس است و اگر
خوشحال میشوید ،حتما انجامش دهید.
خیلی از اعمال درنظر شما تاریری روی سرنوشت شما و دیگران ندارند ولهی اگهر
کمی با دقت بررسی کنید ،نتایج منفی آنها را خواهید یافت .وقتی که با کالمتهان
شخصی را میرنجانید درابتدا ،به خاطر حسی که از برتری در شما شکل گرفتهه،
لذتی زود گذر را برایتان نمایان خواهد کرد ولی شخص مقابل دچار افسهردگی و
استرس خواهد شد ،در واقع شما مسئول حس منفی ایجاد شده در شخص مقابل
هستید و معلوم نیست با حسی که به او القا کرده ایید زندگی او و اطرافیان او را با
چه مشکالتی مواجه خواهید کرد و حال ببینید برای خودتان چه اتفاقی میافتهد،
ذهنتان بطور کامال موقتی به نقطه لذت مغز دسترسی پیدا کرده و با حسی کامال
منفی و دروغین ،احساس لذت خواهد کرد و چنان در آن خوشی غرق خواهد شد
که از مسیر اصلی به سمت لذتهای موقتی ههدایت میشهود زیهرا ذههن بطهور
خودکار به سمت مسیرهای کوتاه برای دست یافتن به لذات روی میآورد و تماما
در تالش است که مسیرهای آسان و پر نتیجه را طراحی کند و شما با یک عمل
منفی ،آن مرکز لذت را برای ذهنتان روشن میکنید و ذهن دیگهر تالشهی بهرای
ارائه راهکارهای منطقی و درست نخواهد کرد.
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اگر هرعمل را اینگونه و با جزئیات بررسی کنید خواهید توانسهت ،مقهدار انهرژی
منفی که به خود و دیگران وارد میکنید را بوضوح ببینید .شاید بگویید یافتن مسیر
موفقیت را خیلی سخت گرفته ام و در پاسخ خواهم گفت از ههر راههی رروتمنهد
خواهید شد ولی قرار گرفتن در مسیر مربوط به استعدادتان رشد و رروتی تها بهی
نهایت و غیر قابل باور را به شما هدیه خواههد و اینکهه شهما از طریهق خریهد و
فروش کاالهای منتخب بازار به درآمد برسید از توان هر شخصی بر میآید ولهی
زمانی که در مسیر مختص خودتان قرار بگیرید ،خالقیت هایتان منحصر بفهرد و
محدود به خودتان خواهد بود و این مراحل سخت نیستند و قدرت تفکرو کنترل و
تمرکز که خصوصا برای انسان آفریده شده را افزایش میدهند که این قهدرتها
همان قدرت اشرف مخلوقات بودن است که با هدایت در مسیر درست ،زیباترین
دستاوردها را بهمراه خواهد داشت.
شما برای یافتن قدرت درونی خود باید تمام اعمال منفی و مربوط به دیگهران را
حذف کنید تا ذهن بتواند به طور مداوم به خود شهما و اسهتعدادهایی کهه داریهد،
مشغول شود.
اینکه کالمی بگویید و کسی را برنجانید و یا بنا بر نقشی که در جامعه داریهد بهه
خود اجازه دهید اشخاص مختلف را مورد اتهام قرار دهید و یا اینکه مدیر شرکتی
هستید و به خاطر منفعت خودتان حقوق کارکنان را کم و زیاد کرده و یا پرداخت
آنها را به تعویق بیاندازید و هزاران مثال دیگر که همگی از سر عادت یها دسهت
یافتن به امکانات بیشتر برای خودتان است ،اعمال و کالمهای منفی هستند کهه
اولین شخص که آنها را درک میکند خود شما خواهید بهود و بعهد از شهما ایهن

97

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

98

انرژی منفی به دیگران خواهد رسید و مسئول تمام مشکالتی خواهید بود کهه در
آن حیطه برایشان اتفاق خواهد افتاد.
باید قبل از انجام هر عمل و یا بیان هر عبارت ،دقیق روی تاریراتی که روی خود
و دیگران میگذارید فکر کنید تا بتوانید کنترل همه جانبه روی اعمال و گفتار خود
داشته باشید.
زمانی که ذهن در مسیری قرار میگیرد که در آن استعداد و خالقیت دارد ،دیگهر
نیازی به لذتهای موقتی و دروغین نخواههد داشهت و میتوانهد در کوتهاهترین
زمان به لذتهایی ابدی دست پیدا کند و
کافیست مسیر اصلی مربوط به موفقیتتان را بیابید و سعی کنید ذهنتهان را در آن
مسیر هدایت کنید و بعد از مدتی بطور ناخودآگاه مغز شما یاد میگیرد کهه اجهازه
ورود منفیها و پردازش آنها را صادر نکند.
هر انسانی در وجودش یک قدرت خارق العاده دارد که تنها باید به کنکاش درباره
آن بپردازد و این موضوع تنها ،محتاج ذهنی آرام و مثبت است.
باور کنید قدم گذاشتن در راه رسیدن به اهدافتان ساده و مسهتقیمترین راه اسهت
که تنها ابتدای مسیر کمی سخت خواهد بود و آن هم زمانی است که نمیدانیهد
به کدامیک از مسیرهایی که تا به حال دیده ایهد تعلهق داریهد و بعهد از شهناخت
واقعیت وجودتان ،ذهن شما از تمام ورودیها و اطالعات استفاده میکنهد تها راه
حلهای بیشماری را به شما ارائه دهد که لحظه به لحظه به موفقیت نزدیک تهر
شوید .بعد از یافتن راه اصلی ،ذهنتان سرعت باالیی گرفته زیرا میخواهد سریعتر

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

به آن مرحله برسد و راه حلهایی که از ذهن پاکتان ساطع میشود ،بسیار قدرتمند
و با کارایی باال خواهند بود.
با کنترل روی اعمال و رفتارتان و هدایت آن به سمت هدف اصلی ،ذهن خود را
از ورود دوباره ویروسها در امان نگاه خواهید داشت زیرا ذهنتهان آنهها را بطهور
کامل شناسایی کرده و مانع ورود و خروج آنها خواهد شد.
آیا شما یک فلش مموری مملو از ویروس را با دستان خودتان دوباره به سیسهتم
کامپیوتری متصل کنید ،با علم بر اینکه میدانید این فلش ویروسی است؟
کدام عقل سلیمی این کار را انجام میدهد؟
هنگامی که بتوانید کنترل کاملی روی اعمال خود داشته باشهید ،ذههن شهما بهه
خاطر است فاده نکردن از این اعمال ویروس گونه و به خاطر عدم کهارآیی آنهها را
بتدریج حذف خواهد کرد و مطمئن باشید از چرخهی اتفاقات منفی بیرون خواهید
افتاد.
همانطور که نوشتن را به تدریج یاد گرفتید ،همانطور اعمال منفی هم بهه تهدریج
تبدیل به عادت میشوند و این دسته از عادتها به خاطر ویروسی و منفی بهودن
نخواهند توانست راه حل مناسبی برای رسیدن به موفقیت باشند.
عملی که در دیگران میبینید و به نظر شما اشتباه است ،آنرا در خودتهان جسهتجو
کنید و با بررسی دقیق ببینید که آیا امکان دارد آن اشتباه از شما هم سر بزند؟
اگر جوابتان مثبت است در نتیجه ویروسی ست که باید آنرا کنترل و یا پاک کنید.
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برای رسیدن به موفقیت بی انتها هیچ راههی بهه جهز دسهت یهابی بهه
مسیرمستقیم در راه کشهف اسهتعداد ذاتهی تهان نیسهت و تفکهرات و
احساسات منفی ،فقط راه را پیچیده تر میکنند.

تا اینجا سه راه ورودی اطالعات را شناختید و شش ویروس منفی موجود در ذهن
را شناسایی کرده و با حذف آنها سرعت عمل ذهنتان را افزایش داده و در نه قدم
بعدی ،ظرفیت ذهنتان را افزایش خواهید داد تا بتواند پاسخگوی تمام آرزوهایتان
باشد و بتواند آنها را در خود جای دهد.
اگر دقت کرده باشید ،تا به حال دوبار روی اعمهال مثبهت تاکیهد شهده یکبهار در
مرحلهی خروجیهای ذهن و بار دیگر در مرحله افزایش قدرت ذهن.
علت این موضوع بازگشت چند برابر اعمال منفی به خود شخص است زیرا مانند
آن توپ ،دست به دست چرخیده وبسیار منفی تر به فرد باز خواهد گشت.
اگر کاری منفی در حق خودتان انجام دهید ،مثال غهذای ناسهالم بخوریهد ،ههیچ
انعکاسی به دیگران نخواهید داشت و تماما ضرر آن متوجه خودتان خواههد بهود
ولی بیشتر اعمال به خاطر اجتماعی بودن انسان ،گردشی تا بهی نهایهت خواههد
داشت و بازگشتی به مراتب منفی تر ،پس کنترل همه جانبه روی اعمال و رفتهار
از مهمترین نکات در مسیر رسیدن به موفقیت است .شاید ایهن ضهرب المثهل را
شنیده باشید که "از ماست کهه بهر ماسهتهای خهود گویهای تمهان اتفاقهات در
پیرامون ماست.
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در این صفحه ده عملی که در حق دیگران انجام داده ایید ویا کالم منفی که به
دیگران گفته ایید را نوشته و سعی کنیهد تهاریرات آنهها را روی ذههن خودتهان و
زندگی دیگران را بررسی کنید و علت انجام آنها را بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
با بررسی نهایی که انجام میدهید کامال نقاط ضهعف خهود را خواهیهد شهناخت،
بیشتر این رفتارهای منفی برای رسیدن به حس لذت است ،که این لذت میتواند
برتری جویی و یا دسترسی به امکانات بیشتر باشد ولی در نهایت ههیچ نتیجههی
مثبتی نداشته و تنها بعد ازمدتی که ذهن بهه حالهت عهادی بهاز میگهردد بطهور
نامحسوس دچار استرس و نگرانی میشود ،درست ماننهد یهک انسهان کهه مهواد
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مخدر اعتیاد دارد ،زمانی که مصرف میکند به نقطهی لذت مهوقتی دسهت پیهدا
کرده و زمانی که اررات مواد از بین میرود ،به خهاطر از بهین رفهتن آن حهس و
موقتی بودن آن دچار کالفگی و استرس میشود.
موفقیت و رسیدن به هدف لذتی ابدی و تا بی نهایت است که بطوردائمی شما را
شاد و پرقدرت نگاه میدارند.
مسیری که قرار است در آن قرار بگیرید ،مختص خودتان است پس اعمالی مثبت
را طراحی کنید که تنها مختص به خودتان باشند و با طراحی این اعمهال مثبهت
دیگر نیازی به ورودی اطالعات منفی و میمان وار نخواهید داشت.
اعمال منفی قالبهایی هستند که ذهنتان را تنها در لذتهای موقتی گیر خواهند
انداخت و با رها شدن از آن میتوانید دنیایی زیبا تر را برای خود بسازید.
"با عمل است که انسان خود را از دیگران متمایز کرده و فرد میشهود.
"
(میالن کوندرا)

افزایش ظرفیت ذهن

در این مراحل دیگر نیازی به پاکسازی ویروسها ندارید و تنها باید از این قدمها
استفاده کرده تا ظرفیت داخلی ذهنتان را ارتقا داده وجواب تمام سواالت مربهوط
به مسیر موفقیت و هدف را بیابید.
پاسخگویی به تمام سواالت مستلزم داشتن ذهنی با انهرژی کهامال مثبهت و بهاز
است.
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با این نه قدم ،مرحله به مرحله ظرفیت ذهنتان را افزایش خواهیهد داد و اگهر بهه
تمام این قدمها بطور کامل عمل کنید در پایان معجزهی ذهن پهاک و مثبهت را
خواهید دید.
همانطور که برای افزایش حجم سیستم ،برنامههای نا مربوط را پاک میکنیهد تها
برای ورود اطالعات جدید جا باز کنید ،این قدمها هم ظرفیت داخلهی ذهنتهان را
افزایش داده و آنرا برای ورود اطالعات مربوط به هدف و موفقیتتان آماده میکند.
افزایش ظرفیت ذهن در این نه مرحله از طریق کنار زدن ظرفیتهایی است کهه
با دیگران پر شده است و پاک شدن آنها این ظرفیت تماما برای خودتان استفاده
خواهد شد و میتوانید به جای دیگران ،تمام آرزوهایتان را در آن جای دهید و در
پایان به ذهنی پاک و آرام دست خواهید یافت که راه حلههای بیشهماری بهرای
رسیدن شما به آرزوهایتان را ارائه میدهد.
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قدم دهم؛ عدم خودنمایی و قدرت نمایی

اولین راه برای افزایش ظرفیت ذهن ،پرهیز از اعمالی ست که تنهها بهرای خهود
نمایی و قدرت نمایی انجام میدهید که این ظاهر سازیها شما را از توجه کردن
به قدرت درونتان باز میدارد زیرا تمام حواس و قدرت شما تنها صرف خودنمایی
ظاهری خواهد شد.
هنگامی که به تک تک آرزوها و اهدافتان برسید خواه ناخواه دیگران بهه سهمت
شما جلب خواهند شد ولی نه به خاطر ظاهرتان و تنها به خهاطر شهناخت قهدرت
درونتان.
اگر تنها برای جذ

دیگران زندگی میکنیهد پهس در واقهع شهما

خودتان نیستید و هویت مشخصی ندارید .هر انسانی برای دیهده شهدن
نیازدارد تا درابتدا خودش را بطور کامل بشناسد تا با شهناخت اسهتعداد و قهدرتش
هم به خود و هم به دیگران کمک کند.
گفتیم کارکرد ذهن پردازش و طراحی سوال و پاسخ دادن به آنهاست و زمانی که
شما فقط درباره ظاهر و یا قدرت بدنتان از او سوال بپرسید ،او هم در همان حیطه
به دنبال جواب خواهد گشت و دیگر گسترههای قدرتش بیکار خواهند ماند و بهه
مرور زمان ذهن کارکرد اصلی خود را فراموش خواهد کرد.
درست مثل اینکه با سیستم کامپیوتر خود تنهها فهیلم و سهریال نگهاه کنیهد و از
برنامههای کاربردی آن برای رسهیدن بهه داده ایهی مثبهت اسهتفاده نکنیهد و در
صورت بال استفاده ماندن آن برنامهها به خاطر به روز شهدن کهارکرد خهود را از
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دست خواهند داد ولی وقتی از آنها استفاده میکنید باید هم ظرفیت سیستم و هم
برنامهها را ارتقا دهید.
افراد موفق از ذهنشان برای رسیدن به اهدافشهان کمهک میگیرنهد و بها مثبهت
اندیشیدن و افزایش ظرفیت و توانمنهدی ذهنشهان بهه ههر آنچهه کهه بخواهنهد
میرسند.
منظور این نیست که بطور کامل ظاهرتان را رها کنید و مانند مرتاضها زنهدگی
کنید ،بدین معناست که فقط برای خودنمایی کاری را انجهام ندهیهد تها ذهنتهان
عادت کند که بیشتر از ظاهر باید باطنی قدرتمند و زیبا بسازد که تنها نتیجه اش
موفقیتهای پی در پی شما خواهد بود.
ظاهررا رها کنید و به باطن خهود بیاندیشهید و بطهور مهداوم دربهارهی چگهونگی
رسیدن به موفقیت و استعدادتان فکر کنید.
چیزی دربارهی ضرب المثل "قدر زر ،زرگر شناسد .قدر گهوهر ،گهوهری"شهنیده
ایید؟
با پاک کردن ذهنتان و افزایش ظرفیت آن شما با افرادی مواجه خواهید شد کهه
تنها برای قدرت درونیتان به شما جذب خواهند شد و این افراد تا آخر عمر شما را
همراهی خواهند کرد زیرا نه به خاطر ظاهر بلکه به خاطر لذت از قدرت درونیتان
شما را همراهی میکنند و باور دارند که در کنار شما هر روزنکتهی مثبتی دریافت
خواهند کرد.
هنگامی که یک شی زیبا خریداری میکنید تا مدتها آنرا جلهوی چشهمانتان قهرار
میدهید ولی بعد از مدتی که زیبایش برایتان تکراری شد و اگهر کهارآیی مفیهدی
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نداشته باشد آنرا در گوشه ایی رها خواهید کرد و این حکایت انسان هایست کهه
تنها به ظاهرشان میرسند ولی وقتی در کنارانسانی پراز اطالعات زیبها و توانمنهد
قرار میگیرید ،خسته نمیشوید زیرا در هر لحظه میتواند اطالعات جدیدی را بهه
شما ارائه دهد.
ذهن انسان بطور خودکار ،عاشق یادگیریست زیرا مرتبا و بطور ناخودآگاه به دنبال
مسیری برای رسیدن به رشهد میگهردد و بهرای همهین بهه مسهائل مربهوط بهه
عالقمندی اش توجه میکند و یاد میگیرد ،از ظاهر هیچ انسانی نمیتواند چیزی
یاد گرفت و بعد از مدتی کامال عادی و حتی خسته کننده خواهد شد.
از معایب دیگر این رفتار ،آسیبهای جسمانی است که هر لحظه به خودمان وارد
میکنیم ،زمانی که برای خودنمایی و قدرت نمایی دست به اعمهال غیهر معمهول
نظیر استفاده از لوازم آرایشی پر خطر ،اعمال جراحی متفاوت و یا بلند کرن اجسام
سنگین میزنیم نه تنها با پر کردن ظرفیت مغز از چگونگی واکهنش دیگهران بهه
خود آسیب زده بلکه ازنظرجسمانی هم به مرور زمان خود را بیمار میکنیم و ههم
از نظر روحی به خاطر تکراری شدن ظاهربرای دیگران ،آسهیب روحهی خهواهیم
دید.
آیا دست یابی به توجه دیگران تنها با قدرت تفکربه صرفه تر نیست؟
با آزاد کردن ذهن از اعمالی که برای خودنمایی ظهاهری سهت ،ذهنتهان مجبهور
خواهد شد برای رسیدن به رشد از کارکردها و ظرفیتهای دیگرش استفاده کنهد
کههه در ایههن زمههان بصههورت خودکههار بههه سههمت یههادگیری بیشههتر در حیطهههی
عالقمندیش کشیده خواهد شد.
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روزانه حدود پنج هزار فکردرذهن پردازش میشود ،حال اینطور فکر کنید که این
تعداد تفکر برای دستیابی به موفقیت باشد و حتما تعدادی از آنها راه حل مناسبی
برای رسیدن به هدفتان هستند.
یعنی دراین حجم از تفکر و راه حل ،احتمال درست بودن چند تفکر بین آنها برای
دستیابی به موفقیت ،امکان پذیر نیست؟
اینکه با باور کامل بیان میکنم ،قدرت ذهن خارق العاده است بهی علهت نیسهت،
چند عمل بطور خودکار برای هدف ادامه بقا در روز انجام میدهید؟ تنفس ،ضربان
قلب ،پلک زدن ،کارکرد دستگاه گوارش ،دستگاه عصبی و دهها عمل دیگهر کهه
مغز آنها را خودکار انجام میدهد و هزاران عمل دیگر مثهل تکهان دادن دسهت،
کنار هم چیدن حروف برای تکلم ،راه رفتن ،شناسایی مسهیر و ...و درایهن میهان
حتی برای اتفاقات بدون پیش بینی جوابی پیدا خواهد کرد ،به این فکر کنید اگهر
از چنین قدرتی که میتواند تمام این اعمال را بطور همزمان هدایت کند را برای
رسیدن به موفقیت ،متمرکز کنید چه اتفاق خارق العاده ایی میتواند رخ دهد.
کافی ست دستورات و اطالعاتی کهه بهه ذههن وارد میکنیهد سهالم و بهه سهمت
موفقیت متمرکز باشند و درانتها نظاره گر موفقیتی تا بی نهایت خواهید بود.
خواستن ،توانستن است به شرطی که راه را بدانید و اطالعات درست را
به ذهن وارد کنید و به آنچه که درست است ،عمل کنید.

زمانی که از خودنمایی و قدرت نمایی کنهاره میگیریهد ذهنتهان تقریبها نیمهی از
کارهایی که روزانه انجام میداده را از دست داده وتا حدودی بیکار میشود و این
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یک ظرفیت خالی برایتان ایجاد کرده که میتوانید از آن برای تمرکز روی هدف
استفاده کنید.
از پنج هزار فکردربارهی چه بگویم ،چه بپوشم ،چطور صحبت کنم ،چطور بخندم،
چطور جلب توجه کنم و هزاران چطور و چگونهی دیگر را حذف میکنید و فقط به
چطور و چگونه موفق شوم میاندیشید.
این راه مستقیم تر و منطقی تر است.
پرهیز از خود نمایی و قدرت نمایی اولین و اصلی ترین قدم برای افزایش ظرفیت
ذهن است که حجم زیادی از ذهن شما را خالی خواهد کرد.
در راه موفقیت شما به تمام ظرفیتهای خالی ذهن خود نیاز دارید.
تا به حال به این فکر کرده ایید که چرا زندگی افهراد موفهق را بطهور ناخودآگهاه
دنبال میکنید؟
ظاهر آنها برای شما جذاب است یا طرز زندگی و موفقیتشان؟
چطور موفق شدند که شما آنها را دنبال میکنید؟
اکثر آنها گذشتهی سختی را تجربه کردهاند و برای فرار از موقعیتههای سهخت
روی عالقمندی هایشان تمرکز کرده و جایگاه اجتماعی خود را تغییهر داده و بهه
سمت آرزوهایشان حرکت کردهاند .چرا با پاک کردن این ویروسها شما یکهی از
آنها نباشید؟
در این صفحه ده عملی که برای خود نمایی و قهدرت نمهایی انجهام میدهیهد و
نتیجه ایی که دریافت میکنید را بنویسید:

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
حال موقع بررسی است ،چه تعداد از آنها را تنها برای دیگران انجام میدهید کهه
آنها از ظاهر شما تعریف کرده و به زیبایی ظاهر شما جذب شوند؟ ایهن اعمهال و
جذب انسانها چه تاریری روی زندگی شما دارند؟
اگر دیگرانی وجود نداشتند ونمیتوانسهتند شهما را ببیننهد ،کهدام اعمهال را انجهام
نمیدادید؟
با این اعمال و رفتار در واقع شما تنها برای دیگران زندگی میکنید و خودتان در
زندگی خودتان نقشی ندارید.
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زمانی که به قدرت درونیتان پی ببرید و از آن در جهت رسهیدن بهه آرزوهایتهان
استفاده کنید ،بطور ناخودآگاه انسانها به طهرف شهما جهذب خواهنهد شهد زیهرا
میخواهند از نزدیک قدرتمندی شما را ببینند و از آن تجربهه کسهب کننهد و در
جذب توسط اعمال ظاهری بعد از مدتی برای آنها تکراری خواهید شد زیرا تمهام
شما را دیده و دیگر سوالی در مورد شما در ذهنشان بوجود نخواهد آمد.
با کنار گذاشتن این رفتار حجم زیادی از ذهن شما خالی خواهد شد که میتوانید
از آن برای رسیدن به موفقیت ابدی استفاده کنید.
"خودنمایی ،تصور احمقها از افتخار است" .
(برو

لی)
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قدم یازدهم؛ گوش ندادن به موسیقی با کالم

بله ،یکی از راههای افزایش ظرفیت ذهن ،گوش ندادن به موسیقی با کالم است.
موسیقی همان هنر بسیار زیبا که در غمها و شادیهای ما شریکی بی همتاسهت
ودر عین حال قدرت شنوایی یکی از راههای مهم ورود اطالعات به ذهن است و
زمانی که ذهن با کالم ترانه سرا و خواننده و آهنگ ساز پر میشود در واقع جزئی
از ذهن آنها خواهد شد و آنها برای شما تصمیم میگیرند که در لحظات شما بهه
چه چیزی فکر کنید ،شاد باشید یا غمگین ،امیدوار باشید یا ناامید.
با آهنگ دیگران زندگی کردن یعنی به ساز آنها رقصیدن.
شما با این قدمها تصمیم دارید که راه موفقیتتان را بیابید و به آرزوهایتان برسهید
و زمانی که به موسیقی گوش میدهید در موجی از خاطرات قرار گرفته و از تفکر
به آینده باز خواهید ماند.
موفقیت در آینده تجلی خواهد یافت و در گذشتهی شما نیست.
باید تمام قدرت ذهنتان را روی آینده و راههای رسیدن بهه آرزوهایتهان متمرکهز
کنید و اطالعاتی را به ذهن وارد کنید که به مسیر موفقیهت مربهوط اسهت و نهه
اطالعاتی نامربوط و متعلق به اشخاص دیگر.
همانطور که شما به دوستان و خانواده خود پیام ارسال میکنیهد ،ذههن شهما ههم
بطور مداوم برای شما پیامی درباره چگونگی رسیدن به هدف ارسال میکند کهه
اگر ظرفیت ذهن شما با موسیقی پر شده باشد نمیتوانید به این پیامها دسترسهی
پیدا کنید.
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چقدردرباره مراقبه میدانید؟ مراقبه یعنی دستیابی به قدرت ذههن در سهکوت کهه
یکی از راههای قدرتمند تر کردن ارتعاشات ذهن و دستیابی به آرامش است.
قبال گفته شد که ذهن تنها در آرامش میتواند راه حلهای منطقهی ارائهه دههد.
موسیقی آرام ،ریتم ضربان قلب را منظم میکند ولی موجب آرامش ذهن نخواههد
شد ،خصوصا موسیقی با کالم زیرا با هر کلمه ایی که بیان میشود دریچه ایی از
خاطرات را باز خواهد کرد.
جالب است طی تحقیقاتی که در کلمبیا که توسهط دکترولهف آدلهر انجهام شهده،
گوش دادن به موسیقی یکی از عوامل مهم خسهتگیهای روحهی و سهردردهای
عصبی است و عالوه بر آن بیماری به نام مانی ،که موجب اغتشاشات و آشفتگی
روانی است و همچنین بیماری سیکلوتمی که موجب تضادهای روحی یعنی فهرد
در لحظه ایی شاد و لحظهی دیگر غمگین است ،از گوش دادن زیاد به موسهیقی
ایجاد میشوند.
حتی بتهوون موسیقی دان مشهور انسانی بسیار تندخو بهود کهه نمیتوانسهت در
مجامع عمومی شرکت کرده و ارتباط عمومی بسیار پایینی داشهت و شهومان بهه
بیماری عصبی و فلج انگشتان و دیوانگی دچار شد.
این نکته را هم متذکر میشوم که هر چیزی که از حد اعتدال خارج شود نه تنهها
سودمند نخواهد بود بلکه هم جسمی و هم روحی به انسان آسیب خواهد زد.
شما میخواهید ظرفیت و اطالعات ذهنتان را برای دستیابی به موفقیت افهزایش
دهید تا بتوانید به معمای چگونه موفق شوم دست یابیهد و ایهن قهدمها بهه شهما
کمک خواهند کرد که معما را به بهترین نحو و در آرامش حل کنید .هیچ انسانی
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قادر نیست هم به موسیقی گوش کند و هم به آینده فکر کند زیرا ذهن به طهور
کامال خودکار تنها در یک جهت میتواند حرکت کند یا آینده ،یا حال و یا گذشته.
موسیقی مانند یک مادهی مخدر برای ذهن عمل میکند که دریچهی خاطرات را
باز کرده و ذهن را به سمت گذشته و آرزوههای رویهایی و افسهانه ایهی ههدایت
میکند به خصوص موسیقیهای غمگهین و ناامیهد کننهده کهه تنهها پیامدشهان
گیرانداختن ذههن درگذشهتهی از دسهت رفتهه اسهت ،یعنهی بطهور مهداوم شهما
منفیهایی برایتان اتفاق افتاده را در خود کپی میکنید.
راحتترین راه برای ذهن ،تفکرات منفی و غم آلود بودن است زیرا نیازی به پیدا
کردن راه حل ندارد و به راحتی در گوشه ایی نشسهته و غصهه دار خواههد شهد،
موفقیت یعنی یافتن راهکار درست که نیاز بهه تفکهر و عمهل دارد و در صهورتی
ذهن در این مسیر حرکت میکند که امیدوار و شاد باشد.
همانطور که ظرفیت سیستم کامپیوترتان را با پاک کردن برنامهههای نهامربوط و
ارتقا دادن آن افزایش میدهید ،با ذهنتان هم باید همینگونه رفتار کنید.
البته منظور این نیست که برای همیشه آنرا کنار بگذارید ،ذهن شما مهدتی بایهد
آزاد و رها باشد تا بتواند بر سیستم واقعی مربوط به خودش تسلط پیدا کند و فقط
مدتی باید تنها به صدای درونی ذهنتان گوش دهید و دربارهی راهکارههایی کهه
بعد از پاک شدن ویروسها ارائه میدهد تحقیق کنید تها بها افهزایش اطالعهات
ورودی بتوانید در مسیری که دوست دارید به موفقیت برسید.
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اکثر ما به موسیقیهایی که با آنها خاطره داریم گوش میکنهیم و در واقهع بها آن
موسیقی و ترانه شروع به پردازش خاطرات میکنیم ،خاطرات اتفاقاتی هستند کهه
در گذشته رخ داده و برای موفقیت تنها باید به آینده فکر کنید.
پر کردن حجم مغز ،از خاطراتی که در آیندهی موفق شما تاریری ندارند و در واقع
ذهنتان را با احساسات و کالم خواننده و ترانه سرا و آهنگساز پر میکنید.
چه مقدار از حجم ذهن شما با موسیقی و ترانههای مختلف پر شده؟
در این قسمت ظرفیتی که بر ارر مرور خاطرات و اررات ناشی ازآن ،مد نظر است
که تا مدتی توان تمرکز روی یافتن مسیر موفقیت را مختل میکند.
خاطرات تا چه حد در آینده شما تاریر دارند؟
معتقد هستم آن چیزی که در آینده شما تاثیر گهذار خواههد بهود ،در
گذشته نه ،اینک هم باید کنارتان باشد و حال خودتان بررسی کنیهد کهه
کدامیک از خاطرات تلخ یا شیرین هم اکنون کنارشما قرار دارند و شما با خودتان
تنها هستید و اکثرا خاطرات بازماندههایی در ذهن هستند که انسان را در گذشته
نگاه میدارند و مانعی برای پرواز به سمت آینده هستند و شما در مسیر موفقیهت
فقط به خودتان و استعدادتان و خالقیتهای خودتان نیاز داریهد کهه آن ههم در
آرامش ذهنی برایتان فراهم میشود.
با گوش کردن به ترانهها در امهواجی ازخهاطرات و رویاهها گیهر خواهیهد کهرد و
ذهنتان به جای پرداختن به سواالت درباره آینده فقط به گذشته فکر میکند.
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در سکوت میتوانید به صدای ذهنتهان گهوش کنیهد و زمهانی کهه در آرامهش و
سکوت هستید ،هر کلمه ایی که به گوشتان برسد میتواند درذهنتان یک سر نخ
رای رسیدن به موفقیت باشد.
یک پیشنهاد برایتان دارم ،ترانهها را قدیمی و جدید را کنار بگذارید و بهه دنبهال
موسیقیهایی باشید که در آن صدای طبیعت جریان دارد مانند موسیقیهای بهی
کالمی که حسی تا بی نهایت آرامش را به شما هدیه میکنند البته آن هم فقهط
برای مدتی کوتاه چون باید بتوانید در سهکوت صهدای ذههن و قلهب خودتهان را
بشنوید و این قدرت شنیداری راه حلهای شگرفی به گوش شما خواهد رساند.
موسیقی بسیار قدرتمند است زیرا مستقیم از راه شنوایی به ذههن وارد شهده وبهه
عنوان مطلبی برای یادگیری در ذهن پردازش میشود.
محققان فنالندی مطالعاتی را دراین باره برروی عملکرد مغز بررسی کردهاند کهه
حاصل نتایج آن:
/1هماهنگ کردن و منظم کردن ریتم قلب
/6افزایش اضطرابهای مغزی
/8تغییر خلق و خو
/0اختالل در عملکرد کاری و مطالعه
/0کاهش عکس العمل
/2دست یابی غیر واقعی به مراکز لذت مغز
/7کاهش هوش خالقانه
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/9روابط ناسالم
و
/8ایجاد هیجانات کاذب است.
که تنها نقطهی قوت ،طبق این تحقیق ،منظم کردن ریتم قلب است و مابقی آنها
مضراتی هستند که روی ذهن تاریرمیگذارند.
برای رسیدن به اهدافتان نیازدارید که ذهن را در مسیر اصلی قدرتمند کنید و بها
گوش ندادن به موسیقی ظرفیت ذهن را برای رسهیدن بهه آرزوهایتهان افهزایش
میدهید و در سکوت میتوانید به تمام سواالت چطور و چگونه موفق شوم دسهت
پیدا کنید و قاعدتا با حذف یک سری از خاطرات که با موسیقی یادآوری میشوند
باز هم ظرفیت ذهن افزایش پیدا کرده و میتوانید ورودیهای مثبت و مربوط به
موفقیت را در آن ربت کنید.
انتخاب با شماست که میخواهید در شلوغی و هرج و مرج زندگی کنیهد و یها در
آرامش و سکوت به سمت آینده حرکت کنید.
این قدمها آرامش بسیار باالیی برایتان به ارمغان خواهند آورد که نتیجههی ایهن
آرامش یافتن مسیر درست و ابدی موفقیت است.
امتحان کنید و خودتان به نتیجه برسید ،زمهانی کهه تلوزیهون روشهن اسهت ویها
موسیقی مورد عالقه شما پخش میشود شروع به مطالعه کنید وبوضوح ببینید که
ذهنتان ،تمرکزخود را روی مطالعه از دست خواهد داد زیرا ذهن باید هم از طریق
شنوایی و هم از طریق بینایی دو معقوله جهدا را پهردازش کنهد و قهدرت درک و
تمرکزش بسیار پایین خواهد بود.
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تمرکز باال یکی از مهمترین اصول در رسیدن به موفقیت اسهت کهه بها
آرامش به آن دست پیدا خواهید کرد.

در این صفحه ده موسیقی مورد عالقه خود همراه با مفهوم آنها را بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
حال ببینید که دقیقا با گوش دادن به آنها چه اطالعاتی را به ذهنتان وارد میکنید
و چه تعداد از آنها منفی و ناامید کننده هستند.
اگرمتن ترانه ایی که گوش میدهید را بنویسید بهتردرک میکنید که چه اطالعات
ناکارآمدی را به ذهنتان وارد میکنید.
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آهنگهای غمگین تاریری به جزافسردگی و تداعی خاطرات ناراحت کننده ندارند و
آهنگهای شاد هم لذت و شادیهای موقتی را در ذهنتان تداعی میکنند و تمام
ساعاتی که میتوانید به قدرت درونی خوتان پی ببرید را بهرای لحظهاتی مهوقتی
هدرخواهید داد .موسیقی بسیار زیبا و اعجاب انگیز است ولهی شهما قصهد داریهد
قدرت اعجاب انگیز درون خودتان را بیابید و بعد از دستیابی به آن تا زمهانی کهه
بخواهید ،میتوانید به هر نوع موسیقی که دوست دارید ،گوش دهید ولی در حهال
حاضر تا جایی که میتوانید باید ظرفیت ذهنتان را افزایش دهید.
"نکته جالب در موسیقی این است که زمانی کهه بهه شهما ضهربه ایهی
میزند ،هیچ دردی احسا

نمیکنید" .
(با

مارلی)
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قدم دوازدهم :قطع روابط تنش زا و بحثهای بی مورد

منظور از روابط تنش زا ،روابطی است که نه تنها سودی برایتان ندارند بلکه ذهن
شما را به سمت بحث و درگیریهای بی مورد ذهنی هدایت میکنند.
در هر بحثی که رخ میدهد قاعدتا هردو طرف قصد برنده شدن دارنهد و مجبهور
هستند به طور مداوم ذهنشان را برای روشهای مقابلهه آمهاده کننهد تها بتواننهد
یکدیگر را مغلوب کنند.
این پیروزیهای کوچک نه تنها فایده ایی ندارند بلکه موجب آسیبهای روانی و
جسمی خواهند شد.
یک بازی فوتبال را تجسم کنید که دو تیم برای پیروزی نود دقیقه روبروی ههم
بازی میکنند و شاید طی این زمان خطایی صورت گیرد ،اگر بازیکنی که روی او
خطا انجام شده ،به جای رای داور خود به مقابله برخیزد ،چه اتفاقی خواهد افتاد؟
قاعدتا بازی و هدفی که برای آن بازی میکنند ،مختل خواهد شد ولی آن بازیکن
یا به بازی ادامه داده و یا آنرا ترک میکند تا بازی همچنان جریان داشته باشهد،
این دو تیم تا آخرین رانیهها به تالش ادامه میدهند که نتیجهی بازی را به نفهع
خود تمام کنند و موفق شوند .تیم برنده و قدرتمند در آخر بازی مشخص خواههد
شد و این درست شبیه بازی زندگی و موفقیت است ،روابط تهنش زا ،تنهها بهازی
شما برای رسیدن به هدف را مختل میکنند و تاریری رو نتیجهی نهایی ندارند و
قاعدتا برندهی نهایی تیمی است که با تمرکز و قدرت باال بازی کند.
هربارآرامش ذهنی خود را برای رابطه ایی تهنش زا از دسهت میدهیهد تها زمهان
بازگشت دوباره آرامش ،خود را از مسیر موفقیت دور خواهید کرد.
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اگر چنین رابطههایی را قطع کنید و در آرامش به مسیرتان ادامه دهید مقرون به
صرفه تر نیست؟
با اینگونه روابط ذهن باید به طورمداوم به دنبال راهکارهایی برای مقابله باشد در
واقع به جای اندیشیدن به راهکارهای موفقیت ،وقهت و انهرژی را بهرای مسهائل
بسیار جزئی و بی اهمیت هدر میدهد و چیدمان ذهن را به هم میریزد.
هر آرزو و هدفی که دارید ذهن شما شروع به ساختن راهکارها از جزء به کهل و
برعکس کرده تا بتوانهد تهک بهه تهک آنهها را دقیهق در کنهارهم بچینهد و ایهن
درگیریها درست مثل این هستند که اتاقی بسیار مرتب دارید و جای هر چیهزی
را میدانید و براحتی میتوانید به وسایل خود را بیابید و یکی از دوستانتان به یکی
از وسایل شما نیاز دارد و بدون اینکه از شما راهنمایی بخواههد ،اتاقتهان را بههم
میریزد تا آنچه که میخواهد را بیابد ،چقدر از زمان شما برای مرتب کهردن ههدر
خواهد رفت؟
حال وقتی به دنبال راه حل برای مقابله با بحثهای بهی مهورد میگردیهد ،تمهام
قفسههای مربوط به راهکارهای موفقیتتان به هم خواهد ریخهت وذهنتهان بایهد
مدت زمانی را به جای یافتن راه حلهای جدید به مرتب کردن اختصاص دهد و
هم اینکه این درگیریها ذهنتان را آشفته کرده زیرا ذهن برای حل استرسی کهه
به آن وارد شده ،به دنبال راهکار است و در پیچ تاب حرفها و واکنشهای طرف
مقابل گیر خواهد کرد ،طرف مقابل ههم ماننهد شهما ذههن دارد و از مسهیرهای
متفاوت قصد مغلوب کردن شما را خواهد داشت و در واقع هر عملی که او انجام
دهد یک واکنش از سمت شما و در مقابل عکس العمل او ،یک دستور از طهرف
ذهن شما و به همین ترتیب با واکنشهای پی در پی تنهها از مسهیر اصهلی دور
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افتاده و انرژی و ظرفیت ذهنتان را برای هدفی بیههوده ههدر میدهیهد کهه ههیچ
نتیجه ایی به جز استرس نخواهد داشت.
اشخاص تنش زا و کسانی که هیچ نقشی در آیندهی شما ندارند را کنار بگذارید تا
بتوانید از ظرفیت ذهنی که برای آنها استفاده میکردید برای دستیابی به موفقیهت
استفاده کنید .با شکست دادن این افراد تنها ذهن خودتهان را شکسهت میدهیهد
چون اول از همه ،شما از مسیر اصلی خود خارج شهده و بها درگیهر شهدن بها آن
شخص مسئلهی اصلی ذهنتان یعنی چگونه موفق شوم را به سمت خواسهتههای
آن شخص سوق میدهید پس رها کنید تا ذهنتان تنها به سهمت ههدف خودتهان
متمرکز باشد.
مطمئن باشید وقتی از تمام قدرتتان برای رسیدن به آرزوهایتان اسهتفاده کنیهد و
موفق شوید ،آنها خود به خود مغلوب شده و از شما شکست خواهند خورد .زمانی
که به ذهنتان آرامش هدیه بدهید ،او هدیه ایی بی نظیرتر بهه نهام
موفقیت آن هم با راهکارهای بسیار ساده به شما ارائه خواهد داد.
منظور این نیست که ارتباطات اجتماعیتان را حذف کنید ،کافی است کسانی که
برای شما تنش و درگیری ذهنی ایجاد میکنند را در زندگیتان کمرنگ کنید و در
تمام مدت به جای فکر کردن به مسائل بیهوده به اسهتعداد و عالقهه منهدیها و
راهکارهای موفقیت بیشتر فکر کنید.
روابط تنش زا ،به غیر از روابطی که مداوم باید به دنبهال راه حلهی بهرای مقابلهه
بگردید ،روابطی که بطور مداوم با زندگی شخصی آنها هم مشغول میشهوید را در
بر دارد اینکه دیگران زندگی شخصی شان چگونه اسهت ،چهه میکننهد و یها چهه
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روابطی دارند ،بازهم برای ذهنتان را بها معماههایی کهه توسهط دیگهران سهاخته
میشوند ،پر خواهد کرد که هیچ کدام از آنها به شما و ذهن و آیندهی شما مربوط
نیست و باید با تمرکز کامل به هدف خودتان فکر کنید زیرا در نهایت زمانی کهه
در مسیر موفقیت قدم میگذارید ،خیلی از این روابط نا خودآگاه قطع خواههد شهد
زیرا شما ازمیان مسیر و راه کارهایی که ذهنتان ارائه میدهد ،نا خودآگاه به سمت
جذب بیشتر اطالعات مثبت خواهید رفت.
این قدم هم به ظرفیت ذهن شما خواهد افزود که میتوانید از آن به جای هرج و
مرج به اطالعات ورودی درباره هدفتان اضافه کنید.
دستیابی به موفقیت و آرزوهایتان بسیار ساده است در صورتیکه ذهن شما بتوانهد
به سادگی آنها را پردازش کند وشما با عمل کردن به موقع به این راهکارها ،قدم
به قدم به آرزوها و موفقیت نزدیکتر میشوید.
استرسهایی کهه از اینگونهه روابهط بهه شهما وارد میشهوند را نادیهده نگیریهد،
استرسهایی که نه تنها ذهنتان را آلوده میکننهد ،بلکهه جسهمتان را ههم بیمهار
خواهند کرد.
اینگونه روابط به خاطر استرسهایی که به بدن وارد میکنند باعث بوجهود آمهدن
سردردهای مزمن و عصبی ،ایجاد ناراحتیهای روحی ،افسردگی ،پیری زود رس،
مشکالت در سوخت و ساز بدن ،افزایش فشار خهون ،ریهزش مهو ،جهذب انهواع
بیماریها به علت کاهش سطح ایمنهی بهدن ،بهی خهوابی و مشهکالت دسهتگاه
گوارش خواهند بود.
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این همه عوارض تنها به خاطر روابط اجتماعی استرس زا اصال قابل قبول نیست.
نه تنها ظرفیت ذهنتان را پر میکنید بلکه مدت زمان مدیهدی را ههم بایهد بهرای
درمان این عوارض از دست بدهید.
با خط کشیدن روی روابطی که برایتان سودی ندارند خودتان را خیلی زودتهر بهه
موفقیت خواهید رساند.
با قطع این روابط هم ظرفیت ذهنتان را افزایش میدهید و هم از عوارض جهانبی
آنها در امان خواهید ماند وهم به ذهنتان آرامشی دو چندان هدیه میدهید ،یعنی
با یک تیر ،سه نشان را هدف میگیرید.
نیازی نیست به همه فکر کنید ،به خودتان فکهر کنیهد ،زمهانی کهه بهه موفقیهت
میرسید چه حس خوبی خواهید داشت و خواهید توانست به خیلی از انسانها کمک
کنید ولی با درگیری و یا روابط تنش زا یا حتی فهمیدن عملکرد دیگران ،دریافت
حس آرامش و پیدا کردن مسیر موفقیت را از خودتان میگیرید ،تنها چیزی که در
این مسیر مهم است این است که با رها کردن تمام اموری که هیچ ارتبهاطی بهه
مسیر شما ندارند و آرام کردن ذهنتان میتوانید در فاصلهی زمهانی کوتهاهی بهه
آرزوهایتان برسید که این زیبا تر از تمام ویروسهایی است که ذهنتان را آلوده و
بی هدف میکند.
در این صفحه نام ده شخصی که ارتباط اجتماعی بیشتری با آنها دارید را با بیان
اطالعات مثبت ویا منفی که بهه ذهنتهان وارد میکننهد را نوشهته و نتهایجی کهه
برایتان دارند و میزان زمانی که برای آنها میگذارید را بنویسید:
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با چیزهایی که نوشتید خودتان به وضوح میبینید که اکثهر ایهن روابهط یها بهرای
سرگرمی و یا رسیدن به حس همدلی و یا رفع نیازهای موقتی است و حال ببینید
چقدر زمان از دست میدهید و چطور ذهنتهان را بها برنامهههای آنهها هماهنهگ
میکنید ودر آخر چه نتیجه ایی برای شما خواهند داشت.
اگربا مشکلی بزرگ برخورد کنید آیا به کمک شما خواهند آمد و یا هر بار با بهانه
ایی رسیدگی به شما را به تعویق میاندازند؟
یک روایت قدیمی برایتان میگویم ،روزی شخصی قصد کرد که ولیمهی بزرگهی
برای ازدواج پسرش بدهد و به او گفت برو در شهر داد بزن کهه مشهکل بزرگهی
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برایم پیش آمده و از مردم کمک بخواه ،پسر تعجب کرد ولی حرف پدر را انجهام
داد و کمی بعد تعداد انگشت شماری برای کمک آنجا حاضهر شهدند و در مقابهل
یک مهمانی بزرگ را پیش چشمان خود دیدند و پهدر گفهت اینهها تنهها کسهانی
هستند که درشرایط بد میخواستند تو را همراهی کنند پس لیاقت ایهن ولیمهه را
خواهند داشت.
زمانی که به تک تک خاطراتتان مراجعه کنید و با دقت آنها را بررسی کنیهد ،بهه
وضوح میبینید که برخی از این افهراد تنهها در زمانههای خوشهی شهما کنارتهان
خواهند بود و در مواقع نیاز شما اکثرا به بهانههای متفاوت ناپدید میشوند.
حضور این افراد و پررنگ بودن نقش آنها در زندگیتان ،تنها شما را از مسیر واقعی
و اهداف بلند مدتتان دور خواهد کرد و مطمئن باشید برخی از آنها دوستان دوران
شادی شما هستند و اگر کسی در ناراحتی و مشکالتتان شما را همراههی نکهرد،
نقش او را کمرنگ کنید تا ذهنتان به جای مشغول شدن به آنها ،تنها به خودتان
مشغول شود .با کاهش ظرفیت ذهن از دیگران در واقع ظرفیهت ذههن را بهرای
خودتان افزایش میدهید.
"بهتر است تنها باشیم تا همراهان بدی داشته باشیم"
(جورج واشنگتن)
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قدم سیزدهم؛ خط کشیدن روی تفریحات و خوشگذرانیهای موقتی

حال که به این قسمت رسیده اید ،اندکی صبر کنید و با دیدی بازتر به خودتان و
مسیر موفقیتتان فکر کنید و از خود چند سوال بپرسید؟
آیا واقعا میخواهید موفق شوید؟
زمانی که به موفقیت برسید چه چیزیهایی خواهید داشت؟
چه تعداد آرزوهایتان به موفقیت شما گره خورده اند؟
تا به حال چقدر از وقت گرانبهایتان را برای مسیرهایی کهه بهه موفقیهت مربهوط
نبوده اند ،از دست داده اید؟
بطور واضح به آنها پاسخ دهید تا ذهنتان باور کند که شما تنها به دنیال رسهیدن
به رشد واقعی هستید و تنها با عمل کردن به شش قدم دیگر ،شما ههم کهارکرد
واقعی ذهنتان را خواهید شناخت و هم با انجام کامل این قدمها به آرامهش و در
نهایت به موفقیت دست پیدا خواهید کرد.
در این قدم هم میخواهیم بها کنهار گذاشهتن مسهائلی کهه ههم ورودیهی بهرای
ویروسها هستند و هم حجم بی هدفی را پر میکنند ،آشنا شویم.
خوش گذرانی و تفریحات موقتی قبل از رسیدن به هدف اصلی ،شما را به سمت
افراد تنش زا و پر هرج و مرج هل خواهد داد و میتواند ورودی اطالعهات یعنهی
قسمت بینایی و شنوایی را آلوده کرده و شهما در چرخهه اطالعهات درههم ذههن
گرفتار کند.
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شاد بودن را با خوش گذرانی اشتباه نگیرید ،شاد بودن یعنی توانایی کنترل ذههن
و توجه به داشتهها و استفادهی بهینه از آنها در مسیر رسیدن به ههدف و خهوش
گذرانی انجام کارهایی ست که ما را از توجه و تمرکز دور میکنهد و مخصهوص
انسانهای که کم توجه و بی هدف هستند ولی انسهانهای موفهق بها کهاری کهه
مربوط به هدفشان است خوش گذرانی میکنند.
تفریح یک رئیس جمهور چیست؟ آیا خود را با مسائل نامربوط مشغول میکنهد و
یا اوقات فراغتش را با مسائلی مربوط به حیطهی کاریش پر میکند.
یا یک نقاش ماهرکه خوش گذرانیش در حیطه همین نقاشی است.
انسان موفق وقتی برای تلف کردن ندارد زیرا ذهن او عطش یهادگیری بیشهتر را
دارد تا بتواند رشد بیشتری را تجربه کند و تفریح ،چیزی ست که امید تازه ایی به
روح و ذهن تزریق میکند و باعث کسب انگیزهی بیشتر میشود تا انسان بتوانهد
در مسیر تالش برای رسیدن به موفقیت محکمتر گام بردارد.
تفریحات و خوشگذرانیهای موقتی که باعث ایجاد هرج و مرج در ذهن میشوند
نتیجه ایی برابر با ایجاد تنش و عدم تمرکز خواهند داشت کهه کهامال بها مسهیر
هدف متفاوت است.
انسانهایی کهه تنهها بهه سهمت خهوش گهذرانیهای مهوقتی حرکهت میکننهد،
انسانهایی بی هدف هستند که تنها لذتهای زودگذر و فانی را تجربهه خواهنهد
کهرد و دیهر یهها زود بهه پهوچی و مشههکالت روانهی دچهار خواهنههد شهد زیههرا در
ناخودآگاهشان هیچ امیدی برای آینده ندارند.
اگرتفریح در طبیعت ،کوه و یا نگاه کردن به مناظر طبیعی باشد ،بهتر نیست؟
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هم با نگاه کردن به آنها دریچههایی از زیبایی و افکار تازه تر برایتان باز خواههد
شد و هم مقادیر زیادی اکسی ن و قدرت طبیعت را به وجودتان دعوت میکنید.
هر رویدادی یک خاطره بر جهای خواههد گذاشهت و ذههن انسهان همیشهه بهه
خاطراتی که دیرتر اتفاق افتادهاند متمرکز شده و گذشته دورتر را به سهختی بیهاد
میآورد ،در مسیر موفقیت شما به تنها چیزی که نیاز دارید تمرکز است نه مهرور
خاطرات خوب و بد.
خوشگذرانیهای موقتی نقطهی هدف را در ذهنتان کمرنگ کهرده و شهما را بهه
سمت بیراهههای آن خواهد کشید زیرا دقیقا به مراکز لذت مغهز بصهورت تقلبهی
دست پیدا میکند و خوشگذرانیهای موقتی تقریبا تمام مهوارد ویهروس گونهه و
ورود اطالعات منفی را دارا هستند یعنی تا قبل از رسیدن به موفقیت واقعهی ههر
بار که به آن بپردازید ،مدتی طول خواهد کشهید تها ذهنتهان را دوبهاره در مسهیر
آرامش و درست قرار دهید.
بطورموقتی دست از انجام آنها بردارید و به ذهنتان اجازه دهید به خود شما و رشد
بیاندیشد.
نگران کالفگیها نباشید زیرا ذهنتان برای رفع این موارد خود را با کارهایی کهه
واقعا از آن لذت میبرد ،سرگرم خواهد کهرد .بها کنهار گذاشهتن خوشهگذرانیهای
موقتی و زودگذر باز هم به ظرفیت خالی در ذهن به خاطر بیکار ماندن در اوقات
فراغت دست پیدا خواهید کرد که میتوانید آنرا با اطالعات مربوط به استعدادتان
پر کنید.
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در این صفحه در مورد ده خوش گذرانی که اخیرا انجام داده ایید بنویسید و نتایج
مثبت و یا منفی آنها را قید کنید:
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تنها چیزی که در این نوشتنها مهم است ،نتاجی ست کهه در بهر دارنهد .بعهد از
پایان یافتن تفریحات ،ذهنتان درگیر رفتار دیگران و برخورد آنها خواهد شد و یها
انرژی منفی که دریافت میکنید تا روزها ذهن و جسمتان را درگیهر خواههد کهرد
واگر هم به فرض مثال انرژی منفی دریافت نکنید شما را نه به سمت هدف بلکه
به سمت ادامه تفریحات موقتی سوق خواهد داد.
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اینکه در روی کشتی تفریح خود در حهال مطالعهه باشهید و از آرامهش و زیبهایی
پیرامون لذت ببرید ،هیجان انگیز تر نیست تا در یک خوش گذرانی موقتی ذهن
و جسمتان را با انرژیهای منفی پهر کنیهد و دوبهاره ورودی اطالعهات منفهی و
ناکارآمد داشته باشید.
از نظر زمانی هم ،اگر  6ساعت برای یافتن قدرت ذهنتان وقت بگذارید حهدود 6
سال جلو خواهید افتاد.
با کنار گذاشتن تفریحات موقتی آن هم در محیطهای منفی ،بهه جهای منفیهها
میت وانید ذهنتان را با اطالعات ورودی مثبت پر کهرده و قدرتمنهد بهه جلهو گهام
بردارید .اینگونه تفریحات بیشتر جنبه خود نمایی و قدرت نمایی دارند که مضرات
آنها را در قدمهای قبلی بررسی کردیم ،خودتان را از قید و بندهای مهوقتی رهها
کنید تا با قدرت به سوی آرزوهای زیبایتان حرکت کنید.
"مشکل اینجاست که فکر میکنید زمان دارید" .
(بودا)
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قدم چهاردهم؛ غمگین نبودن

غمگین بودن و غصه خوردن تنها شما را از دیدن نعمتهایی که دارید باز میدارد
و اجازهی استفاده از امکاناتی که دارید را نمیدهد زیرا آنهها را نمیبینیهد و تمامها
درگیر مسائلی خواهید بود که ندارید و یا از دست داده اید.
وجود شما و تمام چیزهایی که در دنیا هستند پر از زیبایی است که تنها با تفکهر
مثبت میتوانید آنها را درک کنید.
همین که نفس میکشید ،میبینید و توان حرکت دارید ،آسمان و زمین و درختهان
همگی نعمتهایی هستند که پشت غصهه هایتهان پنههان شهده و بها کنهار زدن
غصهها میتوانید آنها را به وضوح ببینید.
غمگین بودن تمرکز شما را روی نقطهی هدف کاهش میدهد زیرا شما هیجانی
برای رسیدن به آن نخواهید داشت.
مثبت اندیشیدن ودقت کردن به نکات زیبا و استفاده از تمام تجربیات راهکهاری
برای مبارزه با حس غم هستند.
این حس باعث ذوب شدن بدن خواهد شد و امراض متفاوتی از جمله افسردگی،
افزایش استرس و فشار خون ،بیماری دیابت ،مشکالت دسهتگاه گهوارش ،پیهری
زودرس ،کههاهش اراده و انگیههزه ،تضههعیف سیسههتم ایمنههی بههدن و کنههد شههدن
واکنشهای مغزی و ذهنی را در بر خواههد داشهت و بهه جهای اینکهه در مسهیر
موفقیت حرکت کنید شما را در مسیر بیمارستان قرار خواهد داد.
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یک غم و این همه عوارض ،آیا شاد بودن و زیبا دیدن نعمتها راحت تهر و بهی
عوارض تر نیست؟
مثبت دیدن اتفاقات ،تمرکز شما را باالتر خواهد برد زیرا باید با ظرافت بهه تمهام
آنها نگاه خواهید کرد تا بتوانید خوبیها را از آنها استخراج کنید.
انسان همیشه در رنج قرار دارد و همین رنجها او را پرقدرت تهر خواهنهد کهرد و
تجربیات بیشتری به او خواهند آموخت ،انسان تها درس نگیهرد ،رشهد نمیکنهد و
زمانی که در مسیر رشد قرار بگیرد ،دردها و رنجها متوقف خواهد شد.
درست مانند کودکی که برای اینکه راه رفتن را بیاموزد بارها زمین میخورد ولهی
زمانی که این عمل را به خوبی بیاموزد کمترین احتمال زمین خوردن را دارد.
هنگامی که مثبت به اتفاقات نگاه کنید و زمانی که روی نعمتههایی کهه داریهد
متمرکز شوید و از ندارمها فاصله بگیرید ،ذهن با چیدمان درست امکانات موجود
و استعداد هایتان ،مسیر موفقیت را به شما نشان خواهد داد .چند بار شهنیده اییهد
که شخصی با توجه با معلولیتهای بدنی ،برنده مسابقات بزرگ شده؟ اگر او هم
مینشست و غصهه میخهورد ،مسهلما نمیتوانسهت از قهدرت ذههن و امکانهات
محدودی که دارد استفاده کند و چنین موفقیت بزرگی را برای خود رقم بزند.
موفقیت بسیار ساده است البته به شرطی که بتوانید استعداد خود را بوضهوح درک
کنید که آنهم با رعایت این هجده قدم از البه الی افکار بهم ریخته تان بیهرون
خواهد آمد.
رشد هدف اصلی ذهن است و با آرامشی که به خودتان هدیهه میدهیهد ،خواهیهد
توانست در میان تمام سختیها برای خود گلستانی از نور موفقیت بیافرینید.
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کافی ست قدرت خارق العادهی درونتان را باور کنید و به جای جمله" من به این
علت نمیتوانم "و توجیه با امکانات نداشته ،آنرا با جمله من حتما خواهم توانست
جایگزین کنید و تمام غم هایتان را در گنجینهی خاطراتتان بایگانی کرده و بعهد
از دست یابی به آرزوهایتان به خود اجازه دهید تا هر چقدر دلش میخواهد غصه
بخورد و ناراحت باشد.
به شما قول میدهم روزی که خودتان را در جایگاه هدفتان ببینید به تمام غصهه
هایتان با تمام وجود خواهید خندید.
خیلی از انسانها دسترسی نداشهتن بهه امکانهات را تهوجیهی بهرای نرسهیدن بهه
آرزوهایشان قرار میدهند ،مشکل دقیقا همین جاست کهه امکانهات را در مادیهات
میدانید ،چه چیزهایی دارید؟
دسترسی به طبیعت ،قدرت حرکت دست ،قدرت تفکهر ،تلفهن همهراه و ههزاران
نعمت دیگر که میتوانید با درست فکر کردن از تمهام آنهها بهرای موفهق شهدن
استفاده کنید.
مثال شخصی را میشناسم که با جمع آوری تکه چوبهای بریده شده و خشک،
وسایل تزئینی بسیار زیبایی میسازد و بفروش میرساند و از این راه به درآمد باال
و امکانات بیشتری دست پیدا کرده ،او تنها به خالقیت ذهنش و امکاناتی که دارد
اکتفا کرده و در حال حاضر در راه موفقیت است .ایهن قبیهل انسهانها ،اشخاصهی
هستند که حتما به آرزوهایشان خواهند رسید زیرا از کمترین امکانهات ،بیشهترین
استفادهها را میکنند و به جای غصه خوردن ظرفیهت ذهنشهان را بهرای یهافتن
راهکارها و حرکت در مسیر موفقیت افزایش میدهند.
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غصهها تنها عملکرد ذهنتان را کاهش داده و شما در مردابی از چه کنمهها گیهر
میاندازد و هر چقدر بیشتر در آنها دست وپا بزنید ،بیشتر و بیشتر شما را به داخل
خود میکشد.
با رها کردن تمهام نداشهتهها و از دسهت داده هها ،آرام آرام روی مهرداب شهناور
خواهید شد و با حرکتی آرام میتوانید برای همیشه خود را نجات دهید.
زمانی که برای هر نعمت کوچکی شاد میشوید ،ذهنتان شروع به تجزیه و تحلیل
کرده و به دنبال راه حل برای استفاده از آن خواهد کرد ،گفتیم که ذهن ،تنها بهه
دنبال راه حل برای رشد است و از هر چیزی میتواند استفاده کند.
یک قلعهی قدیمی سیاه و متروکه را در نظر بگیرید ،زمانی که مثبت فکر کنیهد،
میتوانید آنرا تمیز کرده و سیاهیها را پاک کنید و با چیهدمان درسهت و مرتهب و
دور ریختن چیزهای بی مصرف ،آنرا به قلعه ایی قابل سکونت و با شکوه تبهدیل
کنید.
یعنی ظرفیت آن قلعه را افزایش داده ایید و همین کهار را میتوانیهد بها ذهنتهان
انجام دهید.
غم هایتان را برای مدتی کامال کنار بگذاریدو آنها را به بعد از دستیابی به مسهیر
موفقیت موکول کنید ،به تمام چیزهای کهه داریهد فکهر کنیهد و مطمهئن باشهید
ذهنتان با تمرکز میتواند تمام آنها را در جهت رسیدن شما به آرزوهایتهان کنهار
هم چیده و شما را برای دست یابی به آرزوهایتان هدایت کند.
در این صفحه ده مورد از غم هایتان را با علت بوجود آمدن آنها را بنویسید و بهه
مدت زمانی که برای آنها صرف میکنید دقت کنید:
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حال غمها و علت آنها و نتایج و زمانی که برای آنهها صهرف میکنیهد را بوضهوح
میبینید ،چیزی را از داده ایید ،علتش چیست؟ آیها بها غصهه خهوردن بهه نتیجهه
میرسید؟
امکانات ندارید؟ علت نداشتنش چیست؟ با غصه خوردن به امکانات میرسید؟
دیگران به شما بد کرده اند ،علتش چیست؟ آیا با غصه خوردن دیگران بهه شهما
خوبی میکنند؟
برای هر غمی که در ذهن دارید ،اینگونه و با نوشهتن بهه دنبهال نتهایج باشهید و
ببینید که چه معجزه ایی اتفاق خواهد افتاد.
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ظرفیت زیادی از ذهنتان خالی خواهد شد زیرا تمام علتها و نتایج را بهه وضهوح
خواهید دید.
امتحان کنید و مطمئن باشید همیشه از این راهکار برای کاهش استرس هایتهان
استفاده خواهید کرد.
به شما تضمین میدهم اگر تمام مراحل را با تمام وجهود درک کنیهد و سهعی بهر
انجام آنها داشته باشید در ابتدای انجام کمی کالفه گی و سر در گمی را آن ههم
به خاطر کنار گذاشتن عادتها تجربه میکنید و بتدریج و بعهد از مهدت کوتهاهی،
نقاط نورانی در ذهنتان پدیدار شده که در آخهر حتهی اگهر  ٪144انجهام آنهها را
تکمیل نکرده باشید هم ،ذهنتان با آرامشی که نصیبش خواهد شهد ،تمهام نقهاط
نورانی را کنار هم گذاشته و به ناگاه مسیر شهگفت انگیهزی را بهه شهما معرفهی
میکند که با حداقل امکانهات میتوانیهد در آن مسهیر قهدم گذاشهته و بهه تمهام
آرزوهایتان برسید.
"غم جهان را مخور ،غم خهوردن ،سرنوشهتت را تغییهر نمیدههد ولهی
تعادل زندگیت را برهم خواهد زد" .
(گوته)

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

قدم پانزدهم؛ پرهیز از کینه و حسادت

با کنارگذاشتن حس کینه و حسادت هم ،ظرفیت باالیی به ذهنتان هدیه میدهید
زیرا به جهای تفکهر کهردن بهه دشهمنیهای سرپوشهیده ،تنهها بهرای تفکهر بهه
راهکارهای موفقیت میپردازید .زمهانی کهه انسهانی از شهادی دیگهران غمگهین
میشود تنها به بار مشکالتی که دارد اضافه خواهد کرد و زمانی کهه از غصههی
مردم شاد میشود در واقع یک لذت شرم آور را تجربه کرده که امکان بروز دادن
آن را ندارد زیرا حتما با نگاه سرزنش آمیز و تحقیر دیگران مواجه خواهد شد.
این حس ،قدرت تمرکز را بصورت چشمگیری کاهش میدهد زیهرا شهخص بهه
جای اینکه به عملکرد خود و نتیجهی آن فکر کند تمام ذهنش درگیر دیگهران و
رفتارهای آنها خواهد بود.
حس حسادت و کینه نهه تنهها منشها بسهیاری از بیماریهها نظیهر زخهم معهده،
بیماریهای قلبی و دردهای مفصلی است بلکه منشا بسیاری از جنایات در جامعه
بشری مانند قتل ،دزدی و تجاوزات و حتی دروغگویی هم هست.
هنگامی که این حس در شخصی شکل میگیرد بتدریج کم اشهتها ،تنهدخو ،بهی
حوصله و افسرده خواهد شد که تنها نتیجه اش پر شدن ظرفیت ذهن از کینهه و
دشمنی و چراهایی در مورد زندگی دیگران است.
بهتر نیست به جای کنار گذاشتن این حس پر دردسر ،به مسیرهایی که آنها طی
کرده و توانستند موفق شوند دقت کرده و تجربه کسب کنید.
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مطمئن باشید همهی انسانها در جایگاهی قرارگرفته که بهرایش تهالش کهرده و
لیاقت آنرا دارند وشما هم با درست استفاده کردن از ذهن و امکاناتتان بهه زودی
میتوانید راه موفقیتتان را پیدا کنید و به تمام آرزوهایتان برسید.
تصور کنید شما درذهنتان درباره ساخت چیزی فکر کرده ایید و زمانی کهه قصهد
دارید با استفاده از سیستم کامپیوتر خود نمونه ایی از آنرا طراحی کنید ،بهه جهای
آن که سراغ برنامههایی بروید که اصال در حیطه طرح درون ذهن شما نبوده و با
آنها سرگرم شوید ،اگر این عمل را بطور مداوم انجام دهید بعد از مدتی طرح شما
در ذهنتان کمرنگ شده و به قسمت خهاطرات منتقهل میشهود و ایهن یعنهی دور
افتادن از هدف.
کینه و حسادت ،همان برنامههای سرگرم کننده ذهن هستند ولی بسیار منفی که
بازتابش هجوم امراض و بیماریههای مختلهف بهه بهدن و کهد عهدم توانهایی و
افسردگی را به ذهن وارد خواهد کرد.
قاعدتا از کسی کینه خواهید داشت که شما را به گونه ایی ناراحت کرده ،آیا تا به
حال از دید او موضوع نگاه کرده اید؟
در قدمهای اول گفته شد که هر بهار اتفهاق نهاگواری رخ میدههد ،از آن فاصهله
گرفته و از دور به آن نگاه کنید تا از همهی زوایا بر آن تسلط بیابید.
مثل زمانی که یک سیب گاز زده وسط میز قرار گرفته ،ههر شخصهی در اطهراف
میز یک دید از آن دارد ،یکی قسمت سالم و دیگری سهمت گهاز زده را میبینهد،
تمام اتفاقات هم بدین گونه هستند که هر کسی از سهمت خهودش بهه آن نگهاه
میکند و در مورد آن تصمیم میگیرد و اگر از باال به آن نگاه کنید ،خواهید دید که
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هیچ اتفاقی نخواهد توانست در مسیر موفقیت شما اختاللی ایجاد کنهد بلکهه بهه
تجربیات شما خواهد افزود.
مهم نیست دیگران چه کرده و یا چه میکنند و تنها چیزی که در این زمان باید
برایتان اهمیت داشته باشد این موضوع اسهت کهه مهن بایهد چهه کهنم تها تمهام
سختیها و ناراحتیها را کنار زده و خود را در گلستانی از آرزوهایم قرار دهم.
کینه و حسادت بطور مداوم شما را به سمت دیگران ،انتقام یا مقابله به مثل و یها
رقابتهای بی سر و ته هل خواهد دهد و شما برای پیدا کردن مسیری منحصهر
به فرد برای خودتان ،به هیچ کدام از این راه حلها نیاز ندارید.
اگر مسیری که در آن قرار دارید و یا قرار خواهید گرفت را با تمام وجود دوسهت
داشته باشید ،هیچ مشکلی نمیتوانهد شهما را از تالشههای مکهرر تها لحظههی
دستیابی به آنچه آرزویتان اسهت بهاز دارد و ایهن مسهیر درسهت در پشهت تمهام
ناآرامیهای ذهنتان پنهان شده .با کنار گذاشتن حس حسهادت و کینهه نهه تنهها
ذهنتان را از درگیری برای دیگران آزاد میکنید بلکه به ذهنتان اجازه میدهید کهه
به جای دیگران تنها دربارهی قدرت خودش تفکر کند .نا گفتهه نمانهد کهه تمهام
اعمالی که گفته میشوند در ضمیرناخوداگاه ما شکل میگیرند و تنها با نوشتن و
هماهنگ کردن قدرت ذهن و ضمیرناخودآگاه آنها را درونتهان میابیهد و اینکهه از
شما میخواهم آنها را از تمام زوایا بررسی کنید برای این است کهه بطهور کامهل
آنها را درونتان بیابید و نوشتن ابزاری است که درست مانند یک گاوصندوق عمل
میکند و شما با تمام وجود داراییهای ذهنتان را به برگهه میسهپارید تها بارههای
اضافه ذهنتان را خالی کرده و در نهایت با تمیز کردن تفکهرات آنههایی کهه بهه
کارتان میآید را در طبقات تمیز ذهن و مرتب بچینید.
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به شما قول مهیدهم ،ایهن هجهده قهدم مسهتقیم تهرین راه بهرای رسهیدن بهه
آرزوهایتان است وکافی است آنها را باور کرده و قدم به قدم به آنها عمل کنید و
با هر قدمی که جلوتر میروید دریچههایی از روشنی مسهیر موفقیهت را خواهیهد
دید زیرا عادت میکنید تنها روی قدرت درونی خودتان متمرکز شوید.
تا به حال شنیده ایید که خدا به هر کس به اندازهی قلبش میبخشد؟
قلبهای بزرگ هیچ جایی برای کینه ،نفرت ،غرور ،خودخواهی و کال
انرژیهای منفی ندارند و با ذهنی باز و آرام به سمت هدف حرکهت
کرده و قلمرو آرزوهایشان را گسترش میدهند .بهزرگ و زیبها و مثبهت
فکر کنید و در عین حال با کنار زدن تمهام انرژیههای منفهی در ذهنتهان بهرای
رسیدن به تک تک آرزوهایتان جا باز کنید تا ذهن بتواند راه حلهایی کامال سالم
و منطقی و کوتاه را به شما ارائه دهد.
برای رسیدن به هر آنچه که فکر میکنید باید تنها مسیر تفکراتتان را تغییر دهید.
اینکه دیگران در کجا قرار گرفته و چه میکنند و چه دارنهد اصهال مههم نیسهت،
مهم پاسخگویی به همین سواالت درباره خودتان است که من کجا قرارگرفته ام،
چه میکنم و چه دارم و نهایتا چه کاری را برای موفقیت باید انجام دهم.
اگر مسیر تفکراتتان تنها به سمت خودتان باشد هم احساسات و تفکرات منفی را
از خود دور میکنید و هم با توجه به استعدادتان راهکارهای باور نکردنی میابید.
این مرحله در واقع خهالی کهردن ظرفیهت ذههن از دیگهران و جهایگزینی آن بها
خودتان است و باید برای پر کردن آن تنها باید قدرتتان را افزایش دهید.
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در این صفحه به ده نفر از اشخاصی کهه از آنهها ناراحهت هسهتید و یها بهه آنهها
حسادت میکنید اشاره کرده و علت این حسها و نتایج آنها را با دقت بنویسید:
/1
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حال با دقت نوشته هایتان را بخوانید تا بتوانید علت اصلی تمام حهس هایتهان را
درک کنید ،شخصی شما را ناراحت کرده و شما از او کینه به دل گرفته ایید ،آیها
این کینه تاریری در مسیر اصلی شما دارد یا تنها در ضمیر ناخوداگاهتان به دنبال
مقابله با او هستید و ذهنتان را بیهوده درگیر میکنیهد ،اصهال علهت نهاراحتی را از
جانب او و با توجه به شرایطش بررسی کرده اید؟
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یا کسی که به او حسادت دارید و به هر نحوی خود را از او برتر میدانید و عقیهده
دارید جایگاهی که دارد در خور شخصهیت و لیهاقتش نیسهت ،آیها شهما ههم بهه
اندازهی تالش کرده ایید؟ و یا از امکاناتتان به نحو احسن استفاده کهرده اییهد؟ و
اینکه آیا جایگاه او در شخصیت و آیندهی شما تاریر گذار خواهد بود؟
اینکه شخصی به خاطرامکاناتی که خانواده دراختیار او قرارمیدهد موفق شهود یها
خیر به تالش خودش بستگی دارد ولی شخصی که بدون هیچ امکانهاتی خهود را
در مسیر موفقیت قرار میدهد یعنی با تمام وجود روی آن متمرکز شده و حهداکثر
تالشش را انجام داده است.
به جای کینه و حسادت ،بهتر است از زندگی دیگران و قضاوت آنها چشم پوشی
کرده و راهکارهای رسیدن به موفقیت را در ذهنتان پیدا کنید ،ههر شخصهی بهه
چیزی عالقه دارد و با یافتن آن و کمی تهالش و خالقیهت خواههد توانسهت بهه
باالترین موفقیتها دست پیدا کند .هنگامی که این صفات را کنار بگذارید باز هم
با ظرفیتی خالی در ذهن مواجه خواهید شد که تمام آنهرا میتوانیهد بها قهدرت و
استعدادهای خودتان پر کنید.
"براستی اگر انسان ،اندیشهی خود را متوجه به وجود راسهتین نمایهد،
زمام آ نرا نخواهد داشت که رفتار افراد را در نظر آورد و با مردم سهتیزه
کند و دربارهی آنها دشمنی و کینه در درون خود بپروراند" .
(افالطون)

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

قدم شانزدهم؛ پرهیز از قضاوت

پرهیز از قضاوت و اندیشیدن بی مورد دربهاره دیگهران ،راهکهار دیگریسهت کهه
ظرفیت ذهن را افزایش داده زیرا به جای فکر کردن به اینکه او چرا اینکار را کرد
جایگزینی مثل من باید چه کاری انجام دهم خواهد داشت.
شما جای دیگران نیستید و از موقعیت و امکانهات و جزئیهات زنهدگی آنهها خبهر
ندارید ،پس نمیتوانید به جای آنها تصمیم بگیرید.
قضاوت کردن سبب میشود قسمت عمده افکار و احساسات شما متوجه دیگران
و زندگی آنها باشد و از راهکارهای ذهن خودتان برای رسهیدن بهه موفقیهت بهاز
خواهید ماند ،هر انسانی از دیدگاه خودش بر وقایع تسلط دارد و تصمیم میگیرد و
ما نمیتوانیم با دادههای محدود ذهن از تمام جزئیات با خبهر شهویم کهه همهین
صفت منشا بیشتر اختالفات و درگیری هاست و تنها موجب ورود احساسات منفی
و تفکرات نامربوط به ذهن خواهد شد.
ذهن انسان تمایل دارد که هر چیزی را بوضوح ببیند و برای هر مبهمی به دنبال
جواب است ،آیا زندگی دیگران و چالشهای آنها سوال مبهم ذهن شماست؟
یا اینکه چگونه موفق شوم تنها معمایی است که ذهنتان را درگیر کرده؟
با قضاوت دیگران ،ظرفیت و قدرت ذهن خود را روی زندگی آنها متمرکز میکنید
در صورتیکه باید افکارتان را به سمت خود و مسیر موفقیت هدایت کنید.
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بطور کلی قضاوت کردن یک مکانیسم برای پنهان کردن ناتوانی است و ذهن با
این رفتار میخواهد تنها برتری خودش را اربات کند که مسهیر سهاده تهر ،اربهات
قدرت و توانمندی ذهن است نه قضاوت کردن.
ذهن خود را درگیر مسائل بیهوده و نامربوط به خود و ههدفتان نکنیهد و تهنش و
استرس را از خود دور کرده تا ذهنتان عملکردی بهتر و قدرتمندتری داشته باشد.
اینکه فالن شخص چه کاری انجام داده ،به شهما ارتبهاطی نهدارد و اصهال مههم
نیست که اگر شما جای او بودید چگونه عمل میکردید زیرا اصال جای او نیستید.
به جای قضاوت با کلمه تو یا او ،بها کلمههی مهن شهروع کنیهد و ذهنتهان را بها
چالشهای مربوط به خودتان درگیر سازید.
سر منشا حس بدبینی و بی اعتمادی از همین قضاوتهای ساده است زیرا ذههن
انسان عادت میکند که تنها با توجه به دادههای خود تصمیم گرفته و تنها از یک
جهت به مسائل نگاه کند و بتدریج ابعاد دیگری زندگی را فراموش کرده و عادت
میکند تمام مسائل را با ورودیها و اطالعات خودش بسنجد و نتواند خهود را در
جایگاه دیگران قرار دهد.
باور کنید چه موفق شوید و چه نشوید ،دیگران هیچ جایی در آن موقعیت ندارنهد
زیرا در صورت موفق شدن اولین نفر که خوشحال خواهد شد خودتهان هسهتید و
اگر نتوانید هم ،اول از همه خودتان ناراحت میشوید پس برای شاد کردن خودتان
زندگی کنید و تمام افکارتان را به سمت هدفی که میبینیهد متمرکهز کهرده و بهه
دنبال راهکار با داشته هایتان باشید.
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مطمئن باشید هیچ نیروی جادویی یا کمک خارق العاده ایهی بهرای شهما ارسهال
نمیشود و تنها میتوانید از ذهن خالق و قدرتمند خودتان استفاده کنید.
هنگامی که میبینید شخصی عملی اشتباه را انجام میدهد به جای قضاوت کردن
و احساسات و تفکرات منفی ،میتوانید با کمک و همفکری ،انرژی و حس مثبهت
هم به خود و هم او وارد کرده تا ذهنتان از این دریافت انهرژی انگیهزه بیشهتری
دریافت کند و با قدرت و اعتماد به نفس باالتری به راهکارهای جدید بیاندیشد.
به نظر شما این منطقی تر نیست؟
هربار به کسی کمک میکنید ،ذهنتان آن عمل را بصورت شنیداری یا بینهایی در
خود جای داده و آنرا بصورت یک نقطه قدرت پردازش میکند که باعث میشود
ذهنتان به خاطر حس مثبتی که دریافت میکند ،قدرت عمل بیشتری برای یافتن
سواالت پیدا کند زیرا این انرژی مثبت یک منبع تغذیهی مناسب بوده که باعهث
دریافت اعتماد به نفس در ذهن میگردد.
به جای قضاوت ،کمک کردن را جایگزین کنید تا ذهنتان آمادگی بیشتری بهرای
کمک کردن به خودتان و رسیدن به موفقیت داشته باشد و درعین حال میتوانید
ظرفیت ذهن را از منفی به سمت مثبت تغییر دهید.
نکات مثبت درست مثل رخنه کردن نوردر محیطی تاریک است و نکهات منفهی
همان تاریکی هاست که نمیتوانید جایی را ببینید ودر این مرحله با وارد نکهردن
قض هاوتهای عجوالنههه و نههامربوط ذهنتههان را روشههن و مثبههت نگههه داشههته و
راحترمیتوانید ظرفیت آنرا با چیدمان درست ارتقا دهید.
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باور کنید برای رسیدن به اهداف و آرزوهایتان شما تنها بهه ذههن خودتهان نیهاز
دارید و با رها شهدن از ههرج و مرجههای منفهی و اسهترس زا میتوانیهد انهرژی
قدرتمندتان را روی هدف متمرکز کرده و به هر آنچه میخواهیهد دسهت یابیهد و
دیگران تنها با تجربیاتی دارند میتوانند نقهاط قهوت و نقهاط ضهعف را بهه شهما
یادآوری کنند.
در این صفحه ده مورد از قضاوتهای عجوالنه در باره افراد و تفکرات اخیر خود
دربارهی دیگران را بنویسید شرایط آنها را با خودتان مقایسه کنید و نتایج حاصل
از تفکر و قضاوتتان را بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
/9
/8
/14
باز هم به قسمت بررسی عملکردهای ذهن رسیدید ،با توجهه بهه مقایسهه تمهام
شرایط خودتان با آنها ،چه تعداد از قضاوت هایتان درست و چهه تعهداد نادرسهت
بوده اند؟ آیا تمام جوانب را بطور کامل در نظر گرفته ایید و یا اولین فکری که به
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ذهنتان رسیده را بیان کرده اید؟ اگر شما جای آنهها بودیهد و بها توجهه بهه تمهام
شرایط اعم از روحی ،مالی و جسمی چه عملی را جایگزین میکردید؟
آیا شما از تمام جزئیات زندگی آن شخص مطلع هستید؟
زمانی که میخواهید به این سواالت دقیق پاسخ دهید ،مردد خواهیهد شهد پهس
چطور رفتار و عمل او را براحتی قضاوت میکنید؟
قضاوت کردن یعنی حکم صادر کردن برای افراد که نیازمنهد بررسهیهای همهه
جانبه و قدرتمند است و در بعضی از موارد قاضیهای خبره ههم اشهتباه خواهنهد
کرد.
پس بیهوده انرژی و راهکارهای ذهنتان را درگیر اعمهال دیگهران نکنیهد و تنهها
قاضی اعمال و رفتار خودتان باشید تا بتوانید بهترین راهکارها را بیابید.
این قضاوتها در مورد افراد و اعمالی ست که به مسیر شما ارتباطی ندارند و تنها
میتوانید به این افراد کمک کنید تا راه حل بهتری بیابند .زمانی که ذهنی آرام و
عملکردی منطقی داشته باشید ،هم به خود و هم به دیگران میتوانیهد کمهک و
همدلی برسانید .ظرفیت ذهنتان را برای قضاوت عملکردهای خودتهان و اصهالح
کردن اشتباهات خودتان خالی کنید ،زیرا در مسیر موفقیت باید کمترین اشتباهات
را داشته باشید.
"یک قاضی حتی اگر بخشنده هم باشد مورد عشق قرار نمیگیرد" .
(فریدریش نیچه)
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قدم هفدهم؛ عطرتان را تغییر دهید تا دنیایتان تغییر کند.

تاکنون دربارهی تاریرات عطر و رایحه بر ذهن چیزی شنیده ایید؟
عطرها قدرت زیادی دارند که مستقیم از حس بویایی وارد مرکز احساسات شده و
ذهن شروع به پردازش خاطرات مربوط به آن رایحه میکند وحس بویایی یکی از
قویترین حس هاست که مستقیم درب گنجینهی خاطرات شما را باز خواهد کرد.
قراراست دنیای خود را به سمت موفقیت تغییر دهید و نیمی از خاطرات شما باید
در گنجینهی خاطراتتان بماند زیرا در نقطههی موفقیهت ههیچ کهارآیی نخواهنهد
داشت درست مثل کتابهای دوران دبستان که در دانشگاه کارآیی ندارند و شاید
به عنوان یادگاری در کتابخانه شما قرار داشته باشند.
شما قصد دارید با رسیدن به موفقیت به تمام آرزوهایتهان دسهت یابیهد و چنهین
جایگاهی شایستهی یک عطر و رایحهی جدید است که یادآور قدرتی باشهد کهه
شما در خود یافته ایید.
هربار رایحههای قدیمی به مشامتان میرسد برایتان خاطراتی را یادآوری خواههد
کرد که درمربوط به دنیای قبلیتان است ،دنیایی که با تمرکزروی قدرت ذهنتان
از آن خارج شده ایید ویادآوری خاطرات تنها شما را دلتنگ دنیایی خواهد کرد که
سعی دارید با قدرت از آن خارج شوید.
اگرمسیری که در آن هستید را دوست دارید و خاطراتش برای شما زیباست ،پس
چرا میخواهید مسیرتان را به سمت موفقیت تغییر دهید؟
اصال تا به حال به معنای موفقیت فکر کرده ایید؟
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موفقیت به نظر شما یعنی کسب رروت؟
از هر راهی میتوان رروتمند شد و کافی ست کمی در بهازار بهدنبال اجنهاس پهر
طرفدار بگردید و اصال نیازی به طی کردن این مراحل نخواهید داشت.
شاید موفقیت از نظر شما به شهرت رسیدن است ،که آن هم با کمهی تهالش از
راههای مختلف در برنامههای مجازی میتوانید به آن دست یابید.
و اگر معنی موفقیت از نظر شما دست یافتن به رشد فردی و دستیابی به رروت در
مسیر استعدادهایتان است باید تنها ذهن خود را پرورش دهید تا بهه دنیهایی کهه
خود را الیق آن میدانید ،بپیوندید.
یا شاید هم منظورتان رسیدن به یک حس و حال خوب در زندگیسهت ،کهه ایهن
حس هم نیازمند پاک کردن تفکرات منفی و ورود به یک دنیای متفهاوت اسهت
زیرا اگر حالتان در زندگی که دارید خوب بود هیچ وقت به دنبهال مسهیرموفقیت
نمیگشتید.
شما قصد دارید به یک موفقیت و هدف واقعی دست پیدا کنید که باید برای ورود
اطالعات جدید و کارآمد تمام ذهنتان را از منفیها و خاطرات گذشته رها سازید و
قدم به قدم به سمت آرزوهایتان حرکت کنید.
اینکه میگویم عطر و رایحههای قدیمی را کنار بگذارید ،برای رهایی از خاطراتی
است که سمت و سوی ذهنتان را به سمت گذشته میکشانند.
درست مانند قالبی که به شما گیر کرده و اجازه جلوتر رفتن را به شما نمیدهد و
یا بازسازی تصاویر خاطرات ذهنتان را درگیر خواهد کرد.
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خاطرات ،جزئی از زندگی شما هستند و نمیتوانید آنها را بطورکامل پاک کنیهد و
فقط باید از آنها فاصله بگیرید تا بتوانید برای ساختن خاطرات زیبایی از موفقیهت
جا بازکنید.
همانطور که لباسهای کهنهی خهود را بیهرون مهیگذاریهد تها بهرای لباسههای
جدیدتان باز کنید ،یا خانهی خود را از آلودگیها و وسایل کهنه پاک میکنیهد تها
زیبایی و وسایل جدید را جایگزین کنید با عوض کردن عطهر و رایحهههایی کهه
مدام با آنها سر و کار دارید هم باید جا برای خاطرات جدیدتان باز کنید.
باید تمام گذشتهی خود را درون صندوقی چوبی بگذارید و درش را ببندید تها بها
کوله باری خالی و تمیز به سمت دنیای جدید حرکت کنید.
درمورد رایحه درمانی و قدرت عطرها تحقیق کنید ،حس بویایی هم ،یک مسهیر
ورودی اطالعات است و تاریر آن ههم درسهت روی ضهمیر ناخوداگهاه مشهخص
میشود.
ذهن هر رایحهه ایهی را بهه گونهه ایهی پهردازش میکنهد مهثال رایحههی گیهاه
اسطوخدوس(الوندر) اعتماد به نفس را افزایش داده و موجب آرامهش میشهود و
رایحهی بادام موجب تقویت روحیه خواهد شد.
با تغییرعطرتان درواقع انسانی با تفکرجدید را به ذهنتان معرفی میکنید
که تاثیری مستقیم بر رفتار و شخصیت شما خواهد داشت.

عطر هر شخص مانند امضای شخصیتی اوست که نمادی از زنهانگی ،مردانگهی،
تالش ،جذابیت و خلق و خوی شخص است.
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عطرها درمغز تجزیه و تحلیل میشوند و بنا بر رایحه ایی که دارند ،شخصیتی را
به ذهن القا کرده که حتی روی نظر دیگران هم ،با همین پردازش مستقیما تاریر
خواهند گذاشت.
شما یک قدم با رهایی از تمام ویروسهای منفی فاصله دارید و در این قدم بایهد
شخصیت دیگری به خود هدیه دهید ،تا نمادی از قدرت اعجاب انگیهز درونیتهان
باشد.
در این مسیر از بعضی از رفتارها و انسانها فاصله گرفته ایید که جایگاهی مقتدرانه
در مسیر موفقیت برای خودتان بسهازید و بها رهها کهردن عطرهها و رایحهههای
قدیمی ،تمام خاطراتتان را در گنجینه ایی گذاشته و به سهمت آینهده و خهاطرات
جدید و مثبت حرکت خواهید کرد.
در این صفحه ده عطر و رایحه ایی که استفاده میکنید و یا دوست دارید را با ذکر
اینکه چه خاطرات و چه اشخاصی را برایتان تداعی میکنند را بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0
/2
/7
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/9
/8
/14
و حال نوبت بررسی رسیده ،کدام خاطرات شما را به سمت افسردگی و خاطرات نا
امید کننده میکشاند و آن خاطرات مربوط به کدام عطرها هستند؟
خاطرات در گذشته است و هیچ نقشی در آینده نخواهد داشت ،بایهد آنهها را رهها
کنید تا بتوانید با ذهنی آرام به دنیای که در خور شخصیتتان است وارد شوید.
کدام عطرها ،چهرهی افرادی را در ذهنتان تداعی میکنند کهه دیگهر نقشهی در
زندگیتان ندارند؟
آنها را هم کنار بگذارید ،شاید در پاسخ میگویید آن رایحه را به خهاطر خودتهان
دوست دارید و در جواب خواهم گفت ،هزاران عطهر در دنیها و مغازهههای عطهر
فروشی وجود دارد که از چیزی که شما دوسهت داریهد ،رایحههی بهتهری دارنهد.
دنیای جدید بسیار زیبا تر و جذاب تر از خاطرات قدیمی خواهد بود ولی در نهایت
این شما هستید که برای آیندهی خود تصمیم میگیرید.
شما قصد دارید به خود یک زندگی جدید هدیه دهید و این زندگی را با یک عطر
قدرتمند که نمادی از شخصیت جدید شماست ،شروع کنید.
سعی کنید عطری که انتخاب میکنید ،رایحه ایی طبیعی داشته باشهد کهه بطهور
مداوم مناظر طبیعی وزیباییها را برای شما تداعی کند اگر یادتان باشد قبال گفته
شد که دنیای طبیعت ،خالقیت شما را افزایش خواهد داد و اینبهار ایهن ورودی از
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سمت حس بویایی شما خواهد بود .برای خرید تنها بروید زیرا باید خودتان درباره
شخصیت آینده تان تصمیم بگیرید و در زمان انتخاب به این فکر کنید که دوست
دارید آیندهی شما با کدام رایحه رقم بخورد.
با تغییرعطر ظرفیتی خالی از دیگران و خاطرات قدیمی در ذهنتان خواهید داشت
که میتواند جایگاهی برای افراد جدید و خاطرات زیباتری باشد.
"اگر هر ماه نوع عطرتان راتغییر دهید ،گویی شخصهیت خهود را تغییهر
داده ایید" .
(کارولینا دیور)
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قدم هجدهم؛ کنار گذاشتن غرور و کلمهی من

این آخرین قدم است که با آن ،ظرفیت ذهنتان را افزایش میدهید ،ویروسی ست
که اجازهی ورود اطالعات جدید را به شما نمیدههد زیهرا مطمهئن هسهتید کهه
دربارهی همه چیز اطالعات دارید و اشتباهاتتان را پشت غرورتان پنهان میکنید.
بها پهذیرش اشههتباه و ورودی اطالعهات جدیههد و کارآمهد میتوانیههد بهه ذهنتههان
کارآییهای دیگر و مفیدتر اضافه کرده و با استفاده از تجربیات دیگهران خواهیهد
توانست ،قدرتمندتر حرکت کنید.
غرور بی جا به معنای کمبود اطالعات است ،تمام انسانهای موفق ،بطور مهداوم
از طریق مطالعه و مشورت درحال بروز رسانی اطالعاتشهان هسهتند و بهه جهای
عبارت "میدانم"از "حتما خواهم فهمید "استفاده میکنند زیرا باور دارند همیشهه
چیزهایی برای یادگرفتن وجود دارد و ذهن تا بی نهایت میتواند رشد پیهدا کنهد،
موفقیت نقطهی پایانی ندارد و تنها یک مسیر اسهت کهه بایهد بها
ذهنی باز و ورود اطالعات جدیدتر ههر لحظهه بیشهتر از قبهل بهه
موفقیت دست پیدا کنید.
در دوران پیش دبستانی ،آموزش را با مسائل ساده شروع کرده و مرحله به مرحله
به کارآیی ذهن اضافه میکنند و این اطالعات تا مقاطع مختلف و باالتر همچنان
ادامه داشته و نقطهی پایانی نخواهد داشت.
با عبارت "من میدانم" و غرور بهی جها ،سهدی محکهم بهرروی ورود اطالعهات
خواهید ساخت و خودتان را از اطالعهات و راهکارههای جدیهد و قدرتمنهدتر دور
خواهید کرد.
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اشخاصی که زیاد از کلمه "من"استفاده میکنند افرادی هسهتند کهه نمیتواننهد
کاستیها و ایرادات خود را ببینند و تنها روی دانستههای محدودشان اکتفا کهرده
وتمام راهکارهای درستی که میشنوند را با دانستههای خود سنجیده و اگربه ههم
ارتباطی نداشته باشند ویا اطالعات آنها را نقض کند ،آنها را رد خواهند کرد.
این افراد ،قدرت تصمیم گیری و تمرکز نخواهند داشت زیهرا بطهور مهداوم بایهد
مراقب سدی که ساختهاند باشند.
این افراد به خاطر نداشتن ورودیهای مناسب قاعهدتا خروجیههای مثبتهی ههم
نخواهند داشت.
اگر میخواهید در مسیر موفقیت بی انتها قرار بگیرید باید انعطهاف پهذیر بهوده و
اطالعات بیشتر و بهتری را به ذهنتان وارد کنید تا بعد از ههر بهار موفهق شهدن
بتوانید خالقیتهای بیشتری برای موفقیت در مرحله یهای بعدی داشته باشید.
این که من میدانم ،من انجام میدهم ،من درست تصمیم میگیهرم یها مهن بهتهر
فکر میکنم ،اصال منطقی و کارآمد نیست زیرا اگر شهما از همهه جههات بهتهرین
بودید ،هرگز به دنبال راه موفقیت نمیگشتید.
در واقع در این قسمت تنها ایراد درعدم پذیرش اشتباهات و عهدم دسترسهی بهه
اطالعات مفیدتر است.
زمانی که غرورتان را کنار بگذارید و باور کنید در جهانی به این بزرگهی بها تمهام
اطالعاتی که دارید ،در واقع چیزی نمیدانید ،به ذهنتان بر خواههد خهورد و بهرای
اینکه ایرادات را برطرف کند ،دربهای ورود اطالعات درست را باز خواهد کرد و
آهسته و پیوسته به سمت آگاهیهای مثبت پیش خواهد رفت.
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"من"ویروسی است که در وجود تمام انسانها وجود دارد و هرقدر بهه آرزوههایش
نزدیکترشود ،این "من"بزرگتر خواهد شد و برنده کسی است که ظرفیت ذهنش
را به طور کامل از غرور و خودبینی پاک نگاه دارد و فراتهر از خهودش را ببینهد و
ورودی اطالعاتش را هر زمان بروی مثبتها باز بگذارد و به اطالعاتش بیافزاید.
اگر "من" در مرحله ایی از موفقیت باز هم ظرفیهت ذهنتهان را پرکنهد در واقهع
ورودی اطالعات دوباره بسته خواهد شد و در همان مرحله گیر خواهید کرد.
دنیا پر از چیزهای ناشناخته است که اگر ظرفیت ذهنتان از این اعمهال ویهروس
گونه خالی شود ،میتواند جایی برای ناشناختهها باز کند.
هرج و مرجهها و اطالعهات منفهی ،تنهها دیهدگاه انسهان را از اسهرار وجهودی و
ناشناختههای دنیا میپوشاند و بهترین سرگرمی برای رسهیدن بهه تمهام آرزوهها
یافتن قدرت درونی است ،زیرا کلید ورود به تمام آرزوها تنها در ذهن خود انسان
است.
مانند گنجی که در بیابانی پنهان شده و افراد برای یافتن آن ماههها و سهالها ،بها
دنبال کردن عالمتها و نشانهها به دنبال آن میگردند .کلیدی که در ذهن شهما
ست ،کلید تمام آرزوهایتان است که با کنار زدن افکار و اعمال و احساسات منفی
و در آرامش ،ذهن عالمتها و نشانهها را به شما نمهایش خواههد داد و تنهها بها
چیدمان درست آنها ،میتوانید معمای" چطور موفق شوم "خود را حل کنید وبعد
از آن همه چیز را به ذهن خردمند خود بسپارید و با کمی تالش و بدون دردسر و
ورود اطالعات مثبت نظاره گر برآورده شدن آرزوهایتان باشید.
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قدم اول و قدم آخر مربوط به ورودی اطالعات هستند که در قدم اول اطالعهات
منفی به خاطر قرار گرفتن در محیط نامناسب و منبع اطالعاتههای پهر ههرج و
مرج وارد میشود و در قدم آخر به خاطر غرور و خهودبینی اجهازه ورود اطالعهات
مثبت صادر نمیشود و در بقیهی قدمها مشکل درانبار شدن منفیهها و پهردازش
اشتباه آنهاست ،درنتیجه بیشتر مشکالت از همان ورودی اطالعهات و چگهونگی
پردازش کردن آنها نشات میگیرد و مطمئن ترین راه دورکردن انرژی و اطالعت
منفی و تفکرات اشتباه است.
باور کنید در هر مقطع تحصیلی که باشید و هر مدرکی که داریهد بهاز ههم ههیچ
چیزی در مقابل حجم باالی اطالعات دنیا نمیدانید و برای بیشتر موفهق شهدن
باید اطالعات را روز به روز قویتر کنید .با کنار گذاشهتن "مهن" و دانسهتههای
خودتان ،ظرفیت زیادی از ذهنتان خالی خواهد شد که جایشان را اطالعات به روز
و پیشرفته تر پر میکند.
در این صفحه پنج مورد از مواقعی که از کلمه مهن اسهتفاده میکنیهد را بها علهت
بنویسید وپنج مورد از رفتارهای پرغرورتان را با علهت و نتیجهه ایهی کهه از آنهها
گرفته اید را بنویسید:
/1
/6
/8
/0
/0

017

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

018

/2
/7
/9
/8
/14
تمام مواردی که نوشته ایید را با دقت و با جزئیات بررسی کنید و ببینید که زمانی
از کلمه من استفاده میکنید که قصد خودنمایی وبرتری طلبی دارید و در یکهی از
قدمها با خود قرارداشتند که این صفت را کنار گذاشته و تنها بهه دنبهال افهزایش
قدرونیتان باشید و در مواردی غرور دارید که نمیتوانید کاستیهای اطالعاتتان را
قبول کرده و نقاط ضعف خود را ببینید .هنگامی که علت رفتار خود را با جزئیهات
بنویسید تمام کاستیها و نقصهای اطالعاتی خود را شناخته و آزادانه تر همهراه
با اطالعات مثبت در راه موفقیت قدم خواهید گذاشت.
"هیچ کس نمیتواند هم مغرور باشد و هم خواستار آموختن" .
(جان ماکسول)

تمام قدمها را خوانده ایید و حال باید به تک تک نوشته هایتان رجوع کرده و بها
دقت تمام آنهها بررسهی کنیهد و ببینیهد در ایهن همهه سهال چهه مقهدار از عمهر
گرانبهایتان را در مسیرهای بی محتوا هدر داده ایید و در عین حال چه ذهن پهر
اضطرابی برای خود ساخته ایید و اگر بجای آنها ورودی ذهنتهان را بها اطالعهات
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مثبت پر میکردید ،در حال حاضر هم در مسیر موفقیت قرار داشتید و هم ذهنتان
آرام بود.
گذشته و اشتباهات قبلی و زمانی که از دست داده ایید اصال مههم نیسهت ،مههم
این است که باور کنید آیندهی شما از همین لحظهه شهروع خواههد شهد و ههیچ
ارتباطی بین آیندهی شما و دیگران وجود ندارد.
موقع این است که تمام گذشته و تفکرات منفی را در صندوقچه ایهی بگذاریهد و
آنرا در اعماق ذهنتان قرار دهید ،شاید در آینده به آنها سری زدید که یادتان بیاید
با چه قدرتی تمام آنها را کنار گذاشتید تا به تک تک آرزوهایتان برسید.
تاکید تمام این هجده قدم روی آزاد سازی ذهن و ورودی اطالعات است و تنهها
چیزهایی هستند که شما برای شناخت مسیر موفقیت به آنها نیاز دارید و اگر دقت
کرده باشید با رهایی از ویروسهای منفی حتی درصد بسیار زیادی از آسیبهای
جسمی را هم متحمل نمیشوید.
تفکراتی منفی که نه تنها ذهنتان را تخریب میکنند بلکه جسمتان را ههم بیمهار
خواهد کرد.
بررسی اجمالی

در این قسمت تمام این هجده قدم را بطور خالصهه و چگهونگی تاریرآنهها روی
ذهن را میبینید؛
/1پندار نیک >امید
/6گفتار نیک> خالقیت
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/8کردار نیک>عملکرد درست
که این سه قدم مساوی است با خود مثبت
/0صداقت>افزایش کارایی برای یافتن راهکار
/0متعهد بودن>افزایش کارایی برای یافتن راهکار
/2امین بودن>افزایش تمرکز
/7قطع روابط نامشروع>افزایش تمرکز
/9نگاه نکردن به اعمال نامربوط>افزایش تمرکز
/8کنترل روی کالم و اعمال>افزایش تمرکز
این شش قدم برابر است با تمرکز و خالقیت
/14عدم خود نمایی>یافتن قدرت درونی
/11گوش ندادن به ترانه> یافتن قدرت درونی
/16قطع روابط تنش زا>یافتن قدرت درونی
/18کنار گذاشتن خوشگذرانیهای موقتی>یافتن قدرت درونی
/10غمگین نبودن>امید
/10پرهیز از کینه و حسادت>مشغول بودن با خود
/12پرهیز از قضاوت>مشغول بودن با خود
/17تغییر عطر>تغییر شخصیت
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/19حذف غرور>ورود اطالعات مثبت
این نه مرحله هم مساوی ست با خود مثبت
بوضوح میبینید که برای قرار گرفتن در مسیر موفقیت به تنها چیزهایی کهه نیهاز
دارید ،ذهنی مثبت و خالقیت خودتان است که تنها راه دسهتیابی بهه اینهها کنهار
گذاشتن اطالعات منفی ست که خود واقعیتان را بشناسید و بقیه راه را ذهنتهان
به تنهایی خواهد رفت و آن خالقیت هایست که ارائه میدهد و فقط کافی سهت
تنشهایی که دارد را از او بگیرید.
زمانی که ذهنتان را مرحله به مرحله پاک میکنید ،خود قدرتمنهد و ذههن خهارق
العادهی خود را میبینید که سالهاست انتظار شما را میکشد و به حجمهی خهالی و
بی نهایت میرسید که باید آنرا با اطالعات مربوط به استعدادهایتان پرکنید و بعهد
از آن ذهنتان شروع به ارائهی راه کارهای متفاوت ،کارآمد و مثبت خواهد کهرد و
با سرعتی بسیار باال و تالش مستمر میتوانید خیلی زود به تمام آرزوههای خهود
دست پیدا کنید.
هیچ وقت برای رسیدن به آرزوها دیر نیست و هیچ وقهت از فهردا
شروع نمیشود ،از همین االن شروع کنید و بها جهایگزین کهردن
اطالعات مثبت به جای منفیها و درون نگری و شناخت استعداد و
کنار گذاشتن تر

 ،زندگی جدید و پر از اتفاقات زیبا را برای خود

رقم بزنید .باور کنید هیچ چیزی در این دنیا عذاب آور تهر از حسهرت خهوردن
نیست ،حسرت لحظههایی که میتوانستید با شادی پیروزی و موفقیت سپری کنید
ولی آن شادی را با تنبلی و ترس و اطالعات بیهوده پر کرده ایید.
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زمانی که این قدمها را میخوانید به این فکر خواهید کرد کهه پهس چهه کهاری
میتوانید انجام دهید و با حذف آنها از زندگیتان ،باید خود را چگونه سرگرم کنید.
جواب این است که باید فقط به آرامش برسید تا بتوانید ،قهدرت خهارق العهادهی
خود را کشف کنید ،سرگرمیها همانطور که از اسمشان مشخص است سهرتان را
گرم کرده و شما را از خودتان و مسیر موفقیتتان دور خواهند کرد.
سرگرمیهایی که برای طراحهان آنهها ،منهابع بهزرگ درآمهد و بهرای شهما تنهها
سرگرمی و دور افتادن از مسیر آرزوهاست.
هزاران چیز در دنیا وجود دارد که همه آنها محصول تفکر انسانها و پی بردن بهه
قدرت خودشان است .اختراعات ،همان وسایلی که ههر روزه بهرای راحتهی خهود
مصرف میکنید حتی آنهایی که بسیار ساده هستند مانند خودکار یا چیزهایی که با
آن سرگرم میشوید مانند بازیها و یا غذاهای متنوعی که میل میکنید مثال همان
ساندویچ معمولی یا کتابهایی که برای کسهب اطالعهات بیشهتر میخوانیهد یها
آرارهنری که خانهها را زینت میدهند و هزاران مورد دیگر.
آنها تماما محصوالت افرادی هستند که ذهنشان را روی استعداد و خالقیتههای
خود متمرکز کرده و قصد داشتند که با ارائه چیزی که خالقیت خودشان است ،در
دنیا ظاهر شوند.
در آرامش میتوانید به این فکر کنید که کدام حس شما قهویتر اسهت ،بینهایی،
چشایی ،المسه ،بویایی و یا شنوایی و بعد سعی کنید قدرت تفکرتان را بها حهس
درگیر کنید ،،شاید بتوانید یک هنرمند و یا یه سازندهی عطر ،یها یهک موسهیقی
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دادن خیلی ماهر باشید و یا شاید استعداد دیگری مثل مجسمه سهازی و ههزاران
شاید دیگر.
هیچ انسانی نمیتواند بیان کند که استعدادی ندارد و تنها باید به کنکاش در ذهن
خود بپردازد تا به آن واقف شود.
اینکه در هجوم افکار منفی با سمت موفقیت شنا کنید در واقع خود را بیشتر غرق
خواهید کرد زیرا باالخره خسته شده و دست از شنا کهردن خواهیهد کشهید ولهی
هنگامی که ذهنتان را با پاک کردن آلودگیهها آرام کنیهد ،جههت حرکهت را در
آرامش میابید و با همراهی اطالعات مثبت و کارآمد میتوانید بهه جلهو و جلهوتر
حرکت کنید ،در اینصورت شما تنها نیستید و انبوهی از اطالعات مثبت بهه شهما
کمک کرده و میتوانید راه کارهای درست را بیابید.
اینکه تا کاری برای انجام ندارید تلوزیون را روشن کنید یا در اینستاگرام و فضای
مجازی به دنبال چیزهای نامربوط باشید ،اصال راهکار مناسبی بهرای رفهع حهس
سرگرمی نیست ،سرگرمی واقعی همان استعداد و قدرت خالقیهت شماسهت کهه
فوق العاده لذت بخش و کارآمد خواهد بود.
انسانهای قدرتمند و موفق که ذهنی فعال و کارآمد دارند ،از تمام سرگرمیهای
انسانهای دیگر برای کسب درآمد اسهتفاده میکننهد نهه بهرای نمهایش داشهته
هایشان.
آنههها دو زنههدگی دارنههد یههک زنههدگی شخصههی کههه در آن آرامههش میگیرنههد و
راهکارهای موفقیت بیشتر را پیدا میکننهد و دوم زنهدگی اجتمهاعی کهه در آن از
موفقیتشان کسب درآمد میکنند.

011

هجده قدم تا عشق(شناخت مسیر موفقیت)

011

زمان اینست که شما هم زندگیتان را به دو بخش خصوصی و اجتمهاعی تقسهیم
کنید و ارامش را به زندگی شخصیتان بهاز گردانیهد ،نمهایش زنهدگی در دنیهای
مجازی بی فایده است و بطور مداوم خود را در گرداب چگونگی برخورد و نظرات
دیگران گیر خواهید انداخت و از مسیر موفقیت دورتر خواهید شد.
در هر قدم نیاز دارید که اطالعات ورودی به ذهنتان را به سهمت مثبهت ههدایت
کنید و این موجب خالی شدن ذهنتان از منفیها خواهد شد.
به جای استفادهی بی ههدف از اینسهتاگرام در موتورههای جسهتجوگر ،دربهارهی
موضوعاتی که به آنها عالقه دارید جستجو کنید و به جای گوش دادن به اخبهار،
نرم افزارهای کتاب صوتی را روی تلفنهای همراهتان نصب کنید و یا دربهارهی
هر چیزی که به گوشتان میرسد ،اطالعاتتهان را افهزایش دهیهد ،اینکهار باعهث
خواهد شد تا رفته رفته موضوع عالقه مندی خود را بیابید و به آن جذب شوید و
این استعداد با کمی خالقیت به یک قدرت تا بی نهایت تبدیل خواهد شد.
خوب است با جمع آوری اطالعات در مورد کشهور چهین شهروع کنیهد تها علهت
موفقیت این کشور را متوجه شوید.
کشوری که سالهاست با تنوع محصوالت و تفکرات درست بهر بهازار تولیهدات و
اختراعات دنیا مسلط شده.
کمی درباره گذشته این کشور و قبل از رسیدن به این مرحلهه از بلهوغ اقتصهادی
مطالعه کنید ،کشوری که با جمعیت باال ،رکهود اقتصهادی وحشهتناکی را تجربهه
کرده ،بطوری که نهیم بیشهتری از مهردم بهه خهاطر فشهار اقتصهادی و قحطهی،
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گرسنگی و شرایط بدی را سپری میکردند و حاال به عنهوان یهک کشهور بسهیار
قدرتمند در سطح دنیا مطرح شدهاند.
تک تک آنها از خودشان شروع کرده و سعی کردند با کمترین امکانات و تنها بها
تکیه بر ذهنشان به مرحلهی باالتر دست یابند.
اختراعات کوچک ،تولیدات خانگی در سطح بسیار سهاده و ایهن رونهد در سراسهر
کشور و به مرور زمان ،کار را به جایی رسهاند کهه بهه خهاطر زیهاد بهودن سهطح
تولیدات مجبور شدند آنها را به کشورهای اطراف و بعدها به کل جهان بفروشند.
قبل از شروع صادرات با حجم بسیار باال ،نقاط خرید را در تمام کشورها شناسایی
کردند و بازارهای کوچکی را در آن نقاط برپا کرده و محصوالت خود را با قیمت
بسیار پایین عرضه کردند و آرام آرام با همهین روش ههم خودشهان و ههم کهل
کشورشان را به سمت رروت هنگفتی هدایت کردند.
هنگامیکه در مسیر درست قرار بگیرید ،ذهنتان بسیار قدرتمنهد بهه کمهک شهما
خواهد آمد و از تمام امکانات برای رسیدن شما به آرزوهایتان استفاده خواهد کرد
و مسیر درست مسیری است که شما هرقدر هم تالش کنید ،خسته نخواهید شد
بلکه انرژی بیشتری گرفته و حتی اوقات فراغتتان را هم با آن پر خواهید کرد.
تا زمانی که موتورذهن به سمت دیگران حرکت کند ،نمیتواند به کشف
استعداد درونی خود معطوف شود.

ذهن انسان بسیارراحت طلب است و ساده ترین کار اسهتفاده از ایهده دیگهران و
زندگی میمان وار خواهد بهود زیهرا تفکهر و اسهتفاده از ذههن بهرای انسهان کهار
بسیارمشکلی ست و در انتهای مسیر و به خاطر نداشتن اطالعهات بیشهتر در آن
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مورد برای ادامه مسیر ،مجبور خواهد بود ،اطالعات موجود و منفی و مثبت را بها
آن آمیخته کند ،زیرا ذهن راحت طلب بدنبال کسب اطالعات مثبهت نمهیرود و
تنها از اطالعات پیچ در پیچی که به آن وارد میشود استفاده میکند.
هر انسان زمانی به موفقیت میرسد که بتواند خالقیت درونیش را فعهال کهرده و
آنرا با امکاناتی که دارد تطبیق دهد.
مدتی به ذهنتان سخت بگیرید تا به خودش مشغول شده و استعدادتان را از میان
تمام هرج و مرج بیرون بکشد و از آن زمان به بعد ،چنان آرامشی دنیای شهما را
فرا خواهد گرفت که با باالترین سرعت به آرزوهایتان دست خواهید یافت و اگهر
در مسیر به مشکلی برخورد کنید ،ذهن خودتهان در کمهال آرامهش راه را همهوار
خواهد کرد و این مستلزم ذهنی آرام و ورود اطالعات مثبت است.
زمانی که به قدرت ذهنتان اعتماد و برای افزایش قدرتش اطالعات کارآمد به آن
وارد میکنید ،ذهن هم بابت تشکر ،با قدرت پیش بینهی کهه از کنهار ههم چیهدن
اطالعات درست کسب میکند ،راه حلها را با سرعت باال به شما ارائه خواهد داد.
بعضی از انسانها برای دستیابی به آرزوهایشان به دنبال انرژیهای ماورالطبیعهه
هستند ولی غافل از اینکه قدرتهای ماورالطبیعه در ذهن خودشان ساخته میشود
و تنها باید راه رسیدن به آن قدرت را پیدا کنند ،آن قدرتها همهان راه کارههای
فوق العاده ایست که ذهن آرام ،ارائه میکند.
برای کسانی که این قدرت را بشناسند ،مسیر دیگری به جز موفقیت وجود نهدارد
و هر لحظه به آرزوهایشان نزدیک تر شده و حتهی آرزوههای بزرگتهری خواهنهد
داشت.
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همانطور که کودکهان را بها وسهایل بهازی متفهاوت سهرگرم میکنهیم و در واقهع
میخواهیم قدرت خالقیت وعملکرد ذهنشان را افزایش دههیم و بهه دنبهال ایهن
هستیم که استعدادشان در زمینههای مختلف را بیابیم تا آنها را در مسیر درسهت
همراهی کنیم ،اگر ذهنتان را بیکار کنید همین اتفاق برای شما هم خواهد افتاد و
به چیزهایی که دوست دارید مشغول خواهید شد و بعد از مهدتی اسهتعداد خهارق
العادهی خود را کشف خواهید کرد و با وارد کردن اطالعات درست و منطقهی در
مسیر موفقیت و آرزوهایتان قرار خواهید گرفت.
برای هر قدم سه روز وقت بگذارید تا هر کدام از آنهها را در وجودتهان شناسهایی
کنید و بتدریج آنها را حذف و آنها را با اطالعات مثبهت جهایگزین کنیهد و سهعی
کنید در قدمهای بعدی همچنان آنهایی که اصالح کرده ایید را مثبت نگاه دارید
و حداکثر  8ماه بعد قدرت نمایی و دستاورد ذهن خودتان را به وضوح ببینید تا با
تمام وجود به خودتان افتخار کنید ،دستاوردی که تنها با کنهار زدن ویروسههای
مخرب و ناکارآمد به آن رسیده ایید و هدیه یی است که ذهن به خهاطر آرامشهی
که به آن عطا کرده اید به شما خواهد بخشید.
میت وانید سه ماه برای شناخت قدرت درونیتان وقت بگذارید و یها سهی سهال بهه
دنبال آرزوهایتان به این سو و آن سو بدوید ،این انتخاب شماست که کدام مسیر
را انتخاب میکنید ولی ذهن خردمند همیشه بهه دنبهال سهاده و کارآمهدترین راه
است.
اینکه دیگران چه میکنند ،چه میگویند ،چهه دارنهد ،اخبهار کشهورهای گونهاگون،
زندگی سلبریتی ها ،سریالهای تلوزیونی بی محتوا هیچ کهدام بهه ذههن شهما و
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زندگی شما مربوط نیست و دستاوردی برای موفقیهت و آرزوههای شهما نخواههد
داشت و فقط استعداد و خالقیتتان را بیشتر درمیان هرج و مرجها پنهان میکند.
در تمام مسیرهایی که برای موفقیت طراحی شدهاند روی تالش کردن ،پافشاری
زیادی شده ولی یک سوال پیش میاید واین است که تالش در چهه راههی؟ ویها
اصال چگونه مسیر رسیدن به هدف را بیابیم که در آن تالش کنیم.
تالش مهمترین رکن برای دستیابی به آرزوهاست ولهی در ابتهدا بایهد مشهخص
کنید که در چه چیزی استعداد دارید که آن هم درست بعد از کنهار زدن تفکهرات
منفی و بهم ریخته پدیدار خواهد شد و ذهن با کشف استعداد و ارائه خالقیتهای
متفاوت به کمک شما خواهد آمد و آنگاه میتوانید در مسیر موفقیهت ،لحظهه بهه
لحظه نزدیک شدن به آرزوهایتان را ببینید.
تمام انسانهای موفق در ابتدا ،موفق نبودند و تنها با هماهنگ کردن اسهتعداد و
خالقیت و امکانات و قدرت تمرکز به جایگاه امروزشان دست پیدا کردهاند.
اگر به دنبال لذتی ابدی و تمام ناشدنی هستید ،از همین امهروز شهروع کنیهد تها
آیندهی خود را رقم بزنید ،تا به امروز به اندازهی کافی وقت تلف کرده و ذهنتهان
را آشفته کهرده اییهد و تمهام دنیهای مجهازی و اخبهار و برنامهههای تلوزیهونی و
سرگرمی هایتان را کامال میشناسید و از امروز و از همین لحظه بایهد شهروع بهه
شناخت قدرت درونی خودتان کنید.
بیایید کمی رویا پردازی کنیم ،روزی از خواب بیدار میشوید و کنارتان نامهه ایهی
میبینید که در آن نوشته شده :شما نامرئی شده ایید ،نه صدایتان شنیده شود و نه
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دیده میشوید و تنها با ارائهی یک دستاورد که نام خودتهان روی آن حهک شهده
باشد ،دوباره به دنیای عادی باز میگردید.
همانطور که برای رویاهایتان تصویر سازی میکنید ،تصویر نامرئی شدنتان را هم
بسازید ،اینکه هیچ کسی شما را نمیبیند و هیچ کس صدایتان را نمیشنود.
در ابتدا به این فکر میکنید که مهم نیست و ههر کهاری دلهم بخواههد را انجهام
میدهم ،ولی انسان اجتماعی است و به روابط مختلف برای رفع نیاز همدلی و هم
صحبتی به این روابط اجتماعی نیازمند است و مطمئنا بعد از مدتی کالفه و بههم
ریخته خواهید شد زیرا نمیتوانید وجودتان را اربات کنید وبعد از کالفگی حتما به
دنبال راهکار خواهید گشت در این مدت اکثر اطالعهاتی کهه در ذهنتهان ذخیهره
کرده ایید یعنی اطالعاتی که تنها سرگرمی شما بوده اند ،فایده ایهی بهرای شهما
نخواهند داشت و دستاوردی مختص به خود شما را رقم نخواهند زد.
باید شروع کنید از امکانات و اطالعات و استعدادتان نهایت بهره را ببریهد تها بهه
زندگی عادی باز گردید ،چه چیزی ارائه میدهید؟
یک هنر بسیار جذاب ،یک اختراع کارآمد ،طرز تهیهی یک غهذای فهوق العهاده،
یا....
زمانی که جواب این رویا پردازی را بیابید یعنی تمام قدمها را با دقت انجهام داده
ایید و به قدرت درونیتان پی برده ایید.
بازگشت به دنیای عادی درست مانند عملکردن به این قدم هاست زیهرا در ههر
دو حوصله شما سر خواهد رفت و در هر دو بهدنبال چهاره ایهی میگردیهد تها بهه
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آرزویتان برسید و در هیچ کدام از آنها تفکرات و احساسات منفی کارآمد نیستند و
تنها در آرامش باید به جستجوی راه حل کارآمد بگردید.
چرا شما یکی از افرادی نباشید که دستاوردهایتان را به دنیا صادر میکنید؟
مردم کشور چین ،خارق العاده نبودند و نیستند ،آنها در اوج فقر و گرسهنگی روی
خودشان و قدرتشان متمرکز شدند وتوانستند هم نیازههای خهود و ههم نیازههای
کشورهای دیگر را تامین کنند.
در این مسیر شاید مجبور باشید مدتی دست از سرگرمیهای خود بکشید ولی در
عوض یک سرگرمی زیباتر و خالقانه تر خواهید داشت و میتوانید دنیهای خهود و
دیگران را عوض کنید و از آن به بعد همیشه شاد خواهید بود زیرا بهاور خواهیهد
کرد که راه حل مشکالت تماما در ذهن قدرتمند خودتان است.
اینکه به این قدم ها ،عمل کنید یا نه ،تنها بهه خودتهان بسهتگی دارد ولهی اگهر
بدنبال مسیرهای ساده تر برای موفقیت میگردید ،خود را خسته نکنید زیهرا ههیچ
مسیری به جز اعمال منفی کوتاه نیست که نتیجهه اش ههم کهامال مهوقتی و در
نهایت با چرخش همان توپ ولی منفی تر به خودتان باز خواهد گشت.
قول میدهم این قدمها کوتاهترین مسیر هستند که شما تنهها ،بها دسهتیابی بهه
قدرت درونیتان به همهی آرزوهای خود خواهید رسید.
همانطور که منفیها با باری سنگین تر به انسان باز میگردند ،مثبتها هم از این
قانون تبعیت کرده و مثبت تر باز خواهند برگشهت و مسهیری از تفکهرات مثبهت
نشات بگیرد با کوله باری پر از زیبایی به سمت شما هدایت خواهد شد.
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در این قدمها با سه منبع اصلی خروجیها آشنا شدید و شش ویروسی که ذهنتان
را به سمت منفیها هدایت میکنند ،آشنا شده اید و با نه راهکهار بهرای افهزایش
ظرفیت داخلی ذهنتان مواجه شدید که تمام آنها در کنار ههم یعنهی بهه آرامهش
رساندن ذهن و آرامش یعنی توقف در مسهیری کهه در آن سهردرگم هسهتید تها
بتوانیدعلت گم شدن یا پیدا نکردن مسیر درست را متوجه شوید.
اینکه صد درصد به تمهام آنهها عمهل کنیهد ،کارمشهکلی اسهت ،ولهی میتوانیهد
حداالمکان از فشارهای روی ذهن را کم کرده و مطمئن باشید زمانیکه تهاریرات
آنها را درک کنید ،خود به خود به سمت انجام صد در صد آنهها حرکهت خواهیهد
کرد.
ذهنتان سالهاست که منتظر است که قدرتش را بازیابی کنید تا با تمام وجهود بهه
کمکتان بیاید زیهرا ذهن شما اولین شخصیتی اسهت کهه تنهها بهرای
موفقیت و رساندن شما به نهایت موفقیت خلق شده ،همانطور که تها
به امروز و تا همین جا هر بار اطالعاتی کارآمد البته با توجه به ورودیهایی که با
آن وارد کرده ایید ،را به شما ارائه داده است ،شما هم با کنار زدن منفیهها بهه او
کمک کنید تا آزاد و رها به هدف خلقتش برسد.
تا به امروز آنطور که دوست داشتید ،زندگی کرده و همچنان به دنبال راه رسیدن
به موفقیت و رروت میگردید ،تنها سه ماه و شاید کمتربا این قهدمها بهه ذهنتهان
توقف دهید تا خودش را بازیابی کند وخالصهی کالم اینکه دست بکهار شهوید و
علی رقم اینکه حوصله تان سر خواهد رفت روی ورودیهای اطالعاتی منفهی و
پردازشهای بی مورد ذهنتان قفل بزنید تا استعداد ذاتی و خالقیتهای خود را از
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میان بهم ریختگیهای ذهن بیرون بکشید چون این تنها راهی ست که انسان را
تا انتهای رشد فردی و موفقیت و رروت هدایت خواهد کرد.
توقف به هنگام سرگردانی ،یکی از موفقیت هاست.
(حضرت علی'ع')

عطیه علوی
موفق باشید.

