
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد
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 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 بنام خدا

 

 

 راز طالیی و تضمینی برای

 جذب خواسته ها و اهدافتان

 

 قانون جذب چگونه عمل می کند؟

www.hekmatamooz.com 
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در این کتاب ،می خواهم  مراحل دستیابی به 

هدف را در گامهای ساده و عملی توضیح دهم 

که شما چگونه می توانیداز قانون جذب برای 

رسیدن به خواسته هایتان استفاده کنید. ، برای 

انجام این کار ، باید تمامی مراحل به دقت انجام 

شودو دفتری را به نام دفترچه موفقیت برای این 

در نظر بگیریدتا بتوانید تمام تمرینات این  کار

 کتاب را در آن انجام داده و یادداشت کنید. 

www.hekmatamooz.com 
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 فهرست :
 قانون جذب چگونه عمل می کند؟

 7...................قدم اول:طلب یعنی خواستن -1

 

 چه خواسته ای دارید؟ 

 .پادشاه سرزمین خود باشید 

  شما آماده اند.سربازان و خدمتگزاران 

 .جادوی خفته درونتان را بیدار کنید 

 .دستور بدهید تا برآورده شود 

 11...................قدم دوم :باور یعنی اعتماد -2

  شکها و تردید ها با ما چه می کنند؟ 

 .خودتان را باور کنید 

 .هدف خود را برنامه ریزی کنید 

 .ژست دلخواهتان را بگیرید 

 13........................قدم سوم: تشکیل باور -3

 .فقط به بهترینها بیاندیشید 

 .شما اشرف مخلوقات هستید 
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 .جدول باور تشکیل دهید 

 .آنچه که باور کنید همان می شود 

 11.داشتن بهترینهاهدف ورتمرکزب چهارم:قدم  -4

 .به احساساتتان اهمیت بدهید 

 .خودتان موجب شادی خودتان شوید 

 شود. ساختن باور از اینجا شروع می 

 .با بخشش و رهایی ، جذب خواسته تان  را تجربه کنید 

 11..................قدم پنجم: توجه به نشانه ها -5

 نشانه ها چیستند؟ 

 .گوشها و چشمهایتان را باز کنید 

 آیا در مسیر قرار دارید؟ 

 روش سریع و آسان برای دیدن نشانه ها 

 21......................قدم ششم: امیدوار بودن -1

 .صد در صد موفق می شوید 

 .تعهد بدهید 

 آیا خواسته خود را در ذهنتان می بینید؟ 

 23......................قدم هفتم: مشتاق باشید. -7

 .از خودتان شروع کنید 

 تا چه اندازه مشتاقید؟ 
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 .با خودتان خلوت کنید 

 24.......................قدم هشتم: سپاسگزاری  -8

  شکرگزار باشید.برای زندگی کنونی خود 

 .فرصتهای زیادی برای شما وجود دارند 

 بهترین فرصت 

 استعدادهایتان را شناسایی کنید 

 .آیا خود را الیق بهترین می دانید 

 .تغییر شیوه زندگی با تمرکز داشتن بر بهترینها 

 27...............قدم نهم:شناختن سلیقه ها ی خود-1

 .خودتان را به صورت کامل بشناسید 

 چیزی عالقه دارید؟ به چه 

 سفید یا نارنجی؟ 

 شرایطتان چیست؟ 

 

 21..........................قدم دهم: اقدام کردن-11

 .تکرار روزمره رفتار موجب عادت می شود 

 .عادتهای روزمره مرتبط با هدف بوجود بیاورید  
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 .تغییر باورتان موجب تغییر عادات شما می شود 

 د؟خود را می شناسیمی و بدرد نخور آیا عادات قدی 

 33.........................راههای آسان برای کنترل افکار

 

 41.........................روش برای داشتن تفکر منفی 1

 41.............به یاد داشته باشید که " این نیز بگذرد."-1

 42...........روش جایگزین کردن فکر مثبت با منفی -2

 42.........................................مبارزه با ترس-3

 43...............استفاده از الهام بخشهای شاد و مثبت -4

 44.......................................توقف و بخشش -5

 45...........اجتناب از تجزیه و تحلیل رفتار دیگران -1

 41...................کنترل کنید آنچه را که می توانید.-7

 47.............................کنترل گفتار و واژگان -8

 48...........................تمرکز براحساسات شما -1
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تن.دم اول:طلب یعنی خواسق  

 

 

 چه خواسته ای دارید؟

این بخش می خواهم به شما آموزش دهم که دوست عزیز و گرانقدر ، در 

اولین قدم جذب را چگونه بردارید وچگونه قانون جذب را در مورد 

 خواسته خود فعال کنید؟

بررسی هایی که انجام داده ام و تجاربی که در طی این سالیان داشته ام،  

نشان می دهد که افرادی که به صورت مستمرو روزانه بر خواسته خود 

تفکر کرده و برنامه ریزی می کنند سریعتر از دیگران به خواسته خود 

 می رسند .

برای این کار ، ابتدا باید دقیقا خواسته خود را مشخص 

 ه ودر دفتر موفقیت خود بنویسید.کرد

از جمالتی مانند " من می خواهم.....شوم " و یا " من 

می خواهم ......داشته باشم " استفاده نکنید، جمالتتان به 

 این گونه باشد:من .....می شوم یا من ....دارم.

جمالتتان باید بیانگر این باشد که شما هم اکنون آن هدف مورد نظر را 

به هدف مورد نظر دست یافته اید.داریدو یا   
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در انجام این کار نباید تعلل کنیدهمین امروز شروع کرده و خواسته های 

 خودرا از کائنات بخواهید و نسبت به انجام آن به خودتان تعهد بدهید.

 پادشاه سرزمین خود باشید.

 

 تصمیم بگیرید هم اکنون چه کارهایی را می توانید انجام دهید، اگر ندانید

 به دنبال چه چیزی هستید هیچگاه به ان نمی رسید.

خواسته شما باید خواسته خودتان باشد نه خواسته پدر یا 

مادر و یا همسر، خواسته شما باید به گونه ای باشد که 

خودتان نیاز به رسیدن آن داشته باشید و خواسته قلبی 

خودتان باشد.هم اکنون زمان آن است که شور و شوقتان 

درت و جسارت به تالطم در اورید.این برنامه را با ق

 راهگشای شما خواهد بود. 

 سربازان و خدمتگزاران شما آماده اند.

 دراینجا رازی را برای شما بازگو می کنم:

خداوند مهربان سربازان و کارگزارانی در اختیار شما قرار داده است که 

هر چه را که بگویید یا به آن فکر کنید همان را اجرا می کنند،اگر به 

منفی بیاندیشید منفی و اگر به بهترینها بیاندیشید ، بهترینها را برای شما 

شکل قرار بوجود می آورند، سربازان شما در مغز شما ، این گرد توپی 

دارندو به وسعت کل دنیا ، سرباز و کارگزار دارید پس خود را درجریان 

خوبیها و مثبتها قرار دهید و هرلحظه برای این نعمت عظیم، شکرگزار 

خداوند باشید.آیا برای رهبری و پادشاهی این سربازان و خدمتگزاران 
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و خود آماده هستید؟به شما قول می دهم با پادشاهی بر سربازان 

خدمتگزاران خودتان ،شما قادر خواهید بود این خدمتگزاران  را طوری 

 تنظیم کنید که همواره به دنبال چیزهایی که می خواهید باشند.

 

 

 

.جادوی خفته درونتان را بیدار کنید  

آیا می دانید قدرت ذهن چیست و چگونه کار می کند؟ذهن شما در دنیای 

نیای بیرون هم به همان توجه می درون تان به هر چیزی فکر کند ،در د

 کندو شما قادر خواهید بودآن را ببینید.

فکر برتر یا اندیشه برتر همان نیروی خفته در درون 

است که همه از این نعمت برخوردارند، دسترسی به این 

فکر و نیروی برتر به  ارتباط شما با درونتان بستگی 

که پاسخ هر دارد.با ارتباط درون ، شما به جایی می رسید 

چیزی به شما داده می شود وهر چیزی که اراده کنید را 

بدست می آورید. پس همین امروز دست به کار شوید و 

از این قدرتی که خداوند در اختیار شما قرار داده است 

 بهره بگیرید.
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 دستور بدهید تا برآورده شود.

هدفتان برمی دارید شما با انجام این کار ، اولین قدم را در راه دستیابی به 

 و ذهنتان را مجبور می کنید تا برای موفقیت شما برنامه ریزی کند.

 خداوند می فرماید: " بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را"

شما با اراده و در خواست ، و با ایمان قلبی به خداوند ، او را می خوانید 

تان می شود  درخواست بدون ایمان قلبی ، مانع از رسیدن شما به خواسته

 ، و پس از در خواست ، اکنون باید منتظردستیابی به خواسته تان باشید. 

 

 قدم دوم :باور یعنی اعتماد

 شکها و تردید ها با ما چه می کنند؟ 

شک و تردید چیست؟ آیا برای انجام کارهای بزرگ و یا گرفتن 

تصمیمات بزرگ و یا داشتن چیزهای  بزرگ، با خودتان کلنجار می 

اگر در رسیدن به خواسته خود شک دارید، در این قسمت ، راه روید؟

 رهایی از آن را برایتان بازگو می کنم:

کمی با خود خلوت کنید و ذهنتان را آرام کنید ، به هیچ  

چیز نیاندیشید و بگذارید تا آرامش در تمام وجود شما 

نمایان گردد.استرس اولین نشانه از کمبود باور و ایمان 

و نشانگر آن است که شما راهتان را درست نمی  است 

پیمایید .بایستید و با خودتان خلوت کنید و به درونتان 

 رجوع کنید .
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هنگامی که آرامش یافتید بدانید که در مسیر درست قرار  

گرفته اید و در این مرحله ، تصمیم درست برای شما 

نمایان می شود.در طول روز ، این کار را بارها و بارها 

انجام دهید و تا جایی تکرار کنید تابرای شما  به صورت 

عادت در آید.از همین امروز شروع کنید و وقت را غنیمت 

 انید.بد

 

 خودتان را باور کنید.

آیا برای داشتن چیزهایی که آرزویشان را دارید خودتان را الیق می دانید 

 و می توانید داشتن آنها را در لحظه اکنون ، تصور کنید؟

 آیا می دانید که چگونه می توانید خودتان را باور کنید؟

ورودیهای  برای داشتن خودباوری ، می بایست بر افکارتان تمرکز کنید.

شما ، هر چه که باشند ، افکار شما را در لحظه  اکنون شکل می دهندو 

باور های شما حاصل ورودیهای افکارتان در گذشته است ، اگر خواهان 

تغییر افکار  و داشتن بهترین باور ها هستید ، ورودیهای ذهن و افکارتان 

ما حس خوبی را محدود کنید و آنهایی را برگزینیدکه در هر لحظه به ش

می دهند.مثال اگر پدر یا مادرتان به شما حس کم ارزشی یا بی لیاقتی را 

القا می کنند، شما با کنترل دریچه ذهنتان بر افکار و رفتار آنان، می 

توانید جلوی این ورودی را گرفته وبرافکار خود مسلط شوید.والدینتان، 

دو آنها نیز از همانرا که فکر می کنند بهترین است ، انجام می دهن

والدینشان آموخته اند.این شما هستید که با کنترل افکارتان ، جلوی این 

روند را گرفته و به خود خدمت می کنید.برای تغییرعادات می بایست 
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رفتار را کنترل کرد و برای تغییر باور باید افکار و احساسات و مرکز 

 توجهتان را کنترل کنید.

دن خود باوری این است که موفقیتهایی که راه دیگر برای به وجود آور

 در گذشته کسب کرده اید را در دفتر موفقیت خود بنویسید.

 

 هدف خود را برنامه ریزی کنید.

رازی در نوشتن نهفته است و شما  با انجام اینکار پرده از این راز 

بزرگ برمی دارید:افکار تا زمانی که نانوشته هستند به صورت غیر 

دارند و زمانی که نوشته می شوند در زمره اجسام فیزیکی فیزیکی وجود 

قرار می گیرند وبا نوشتن ، شما افکارتان را از متا فیزیک به جسم 

 فیزیکی تبدیل می کنید.

من در مورد هر خواسته ای ، این مورد را انجام داده ام و نتایجی بسیار 

 بزرگتر و بهتر از خواسته ام را دریافت کرده ام.

قسمت لیستی از اهداف خود را تهیه کنید در این   

خواسته تان را در دفتر موفقیت خود  نوشته و جزئیات را 

شرح دهید .در لحظه ای که به خواسته تان رسیده اید چه 

حسی دارید ؟ چگونه شخصیتی دارید ؟ چه چیزهایی را 

فرا گرفته اید ؟ ویا بهتر است سوالم را اینگونه مطرح 

به خواسته تان برسید چگونه  کنم که برای اینکه

شخصیتی باید باشید وهدف شما ، کدام شخصیت را جذب 

 می کند یا نیازمند جذب کدام شخصیت است؟

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


13 
 

13 
 

اگر این گام را برندارید ممکن است هیچگاه نفهمید در مسیر اشتباه گام 

برمی دارید، البته زمانی متوجه اشتباه خود می شوید که وقت زیاد و 

صرف کرده اید و دیگر زمانی برای شما باقی نمانده منابع زیادی را 

 است.پس هم اکنون شروع کنید.

 

 ژست دلخواهتان را بگیرید.

 ببینید که اگر به هدفتان برسید چگونه رفتار می کنید؟

چه چیزهایی را تصاحب می کنید ودر چه خانه ای زندگی می کنید؟محل 

ید و چه کفشی به پا دارید؟کارتان رابا جزئیات ببینید .چه لباسی پوشیده ا  

تمام چیزها را با جزئیات دقیق ببینید و با آن زندگی کنید.ارزشهای درونی 

تان را پیدا کنیدو بر اساس آن جزئیات را تصور کنید .ارزشهای اصلی و 

 درونی شما،تعریف می کنند که شما چه کسی هستید و چه می خواهید.

ارید و پیشنهاد می کنم که همین امروز وقت بگذ

رفتارهایی  که شما را در رسیدن به مسیرتان یاری می 

 کنندرا در دفتر موفقیت خود یادداشت کنید.

 

 قدم سوم: تشکیل باور

 

 فقط به بهترینها بیاندیشید.
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آیا می دانید رفتارها را چگونه تغییر دهیم و چگونه از اندیشیدن به 

آموزم که چگونه ناخواسته ها دست برداریم؟در این قسمت به شما می 

 عادت کنید که بهترینها را برای خود بخواهید.

 

توجه شما به هر چیزی ، باورهای شما را تشکیل می دهند ، توجه کردن،  

افکار را پدید می آورند و تکرار افکار ، باورها وشخصیت شما را 

تشکیل می دهند.شما با اندیشه درست،سیستم اجرایی آن را مدیریت می 

 کنید.

،و حتی شروع به کار شما را موفق نمی شیدننوشتن اهداف و نقشه کفقط 

کند .شما باید فراتر از اینها گام بردارید و آن موضوع را با برنامه ریزی 

روزانه و هفتگی خود هماهنگ کنید و توجه روزانه تان را به بهترینها 

 دهید تا هر روز تکرار شوند و به صورت عادت در آیند.

مخلوقات هستید.شما اشرف   

شما الیق بهترینها هستید .شما لیاقت منزل رویایی،تعطیالت با شکوه ، 

حمایتهای سخاوتمندانه اقوام و آنچه مایه آسایش کامل است را دارید.شما 

جانشین خداوند در زمین هستید و تعهد دارید تا آن زندگی ایده آل و 

نها هستید.رویایی را خلق کنید.پس شروع کنید چون الیق بهتری  

 

 جدول باور تشکیل دهید.

همه ما در زمان تولد واقف هستیم که قسمتی از وجود خداوند هستیم و 

مورد تکریم و ستایش فرشتگان.و هر آنچه که بهترین است از آن 
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ماست.پس چه چیزی باعث می شود که تا این اندازه تنزل پیدا کنیم و 

 حتی خود را الیق بهترینها ندانیم؟

انواده ای بزرگ می شویم که بقایا و اجساد تفکرات پیشینیان در ما در خ

آن حاکم است و تا اندازه ای در این تفکرات غوطه می خوریم که راهی 

جز ترک آن نداریم.اغلب افراد موفق ، پس از جدایی از خانواده و 

دستیابی استقالل فکری، قادر به درست اندیشیدن و قرارگرفتن در مسیر 

.آنها از افکار و عادات روزمره شروع می کنند و با تکرار درست هستند

آنها ، باورها و رفتار جدید تشکیل می دهند و به موفقیتهای عظیم دست 

پیدا می کنند.تشکیل باور ، نیازمند ممارست و برنامه ریزی روزانه است 

 و از عادتهای کوچک روزمره تشکیل می شود.

ل تشکیل باور را شما هرچه سریعتر اقدام کنید و جدو

ترسیم کنید سریعتر از باورهای مخرب گذشتگان رهایی 

می یابید و اقدام عملی شما در لحظه اکنون است که آینده 

شما را پایه ریزی و تضمین می کند.پس دست به کار 

 شوید.

 

 آنچه که باور کنید همان می شود.

مسیر  شما اگر در نقطه شروع حرکت ،فقط  نیم درجه اختالف مسیر با

اصلی داشته باشید پس از طی کردن مسیر و در نهایت،از مسیر اصلی 

خارج خواهید شد و هیچگاه به آن نمی رسید.انجام  برنامه ریزی روزانه 

،همان پیش رفتن  در مسیر درست است و سیستمی است که شما را به 

 سمت هدفتان راهنمایی می کند.
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دائم انجامش می ارسطو می گوید:"ما آن چیزی هستیم که 

 دهیم."

 

 قدم چهارم: : تمرکز بر هدف و داشتن بهترینها

 به احساساتتان اهمیت بدهید.

همین االن چه احساسی دارید؟ آیا احساس موفقیت دارید؟ آیا خودتان را 

در مسیر دستیابی به خواسته تان می بینید؟ آیا با درونتان در صلح و 

مشخص کننده مسیر فعلی شماست و  آرامش هستید؟ احساسات فعلی شما ، 

هر چقدر که احساس خوب برای خودتان بوجود بیاوریدو در این کار 

مهارت کسب کنید به آرامش بیشتری می رسید.داشتن آرامش هیچ ربطی 

به داشته های شما ندارد، این یک حس درونی است و به این بستگی دارد 

این آرامش هستید؟ که شما چقدر از درون غنی هستید و چقدر خواهان  

 

 تمرین برای بدست آوردن آرامش:

در جایی آرام و ساکت، بنشینید یا دراز بکشید، و اجازه 

دهید تمام اندامهایتان از باالی سر تا نوک انگشتان پا ، 

آرام شوندو آنها را از انقباض خارج کرده و حس سکون 

و آرامش را احساس کنید.حال به تنفستان فکر کنید و 

عادی شکمی داشته باشیدیعنی هنگام تنفس ، هوا تنفس 

را از طریق انبساط و  انقباض شکم انجام دهید ، تاکید 

می کنم به هیچ چیز نیاندیشیدو اجازه دهید افکار ، وارد و 
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خارج شوند و روی هیچ کدام از آنها تمر کز نکنید ، 

اجازه دهید افکارتان خارج شوند تا به نوعی از تهی بودن 

اندیشه برسید.این تمرین را هر روز انجام دهید و فکر و 

 تاثیر شگرف آن را در زندگی خود مشاهده کنید.

 

 خودتان موجب شادی خودتان شوید.

زمانی که نیازمند تائید دیگران هستید این به آن معنا است که شما از 

درون احساس تنهایی می کنید و قادر به پر کردن این خال نیستیدو به 

رونی نیازمندید تا با درونتان ارتباط برقرار کنید.در حالی که اگر عاملی بی

ارتباط با درونتان داشته باشید این هماهنگی ، به بیرون هم کشانده شده و 

شما هماهنگی درون با بیرونتان را تجربه می کنید و این هماهنگی ، 

شادی را در شما بوجود می آورد که قابل وصف نیست و آنگاه تمام 

سته هایتان را به صورت فیزیکی در دسترس می بینید.باید از درون خوا

غنی شوید و با خدای درونتان که آماده پذیرایی شایسته از شماست یکی 

 شوید .

 

خودتان آرامش رابرای خودتان بوجود بیاورید، با ریلکس کردن و یا  با 

ن شکرگزاری بر داشته هایتان.با کمک فکر و اندیشه برتر خود،به ای

آرامش و شادی درونی خوش آمد بگوئید.می توانید با انجام کاری که 

دوست دارید و یا گشت و گذار در طبیعت به این شادی درونی برسید، 

تمام افکار منفی را رها کنیدو با روشن کردن شمع و یا عود ، محیط را 

 برای شادی درونی خودتان آماده تر کنید.
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شود.ساختن باور از اینجا شروع می   

 احساس چیست؟

احساس همان توجه شما در لحظه اکنون است.شما االن به چه چیز توجه 

دارید؟توجه یعنی همین االن به چه چیزی نگاه می کنید یا گوش می کنید 

یاچه چیزی می خوانید یا می گویید؟اگر حس خوبی از آن دارید پس در 

دارید و اگر مسیر دلخواهتان که  همان داشتن احساس  خوب است قرار 

حس نا خوب مثل استرس یا اضطراب یا دلشوره و یا عدم رضایت دارید 

پس باید مرکز توجهتان را تغییر دهید و به چیز دیگری توجه کنیدکه حس 

 خوبی به شما می دهد.

احساس خوب بر اثر تکرار، باور را بوجود می آورد .اگر 

دیدی می خواهید باوری را تغییر داده و یا از نو باور ج

بسازید، می بایست احساستان را تغییر دهید و احساس 

جدید را بر روی کاغذ نوشته و توجهتان را براحساس  

 جدیدتان معطوف کنید. 

 

 با بخشش و رهایی ، جذب خواسته تان  را تجربه کنید.

زمانی که شما در مورد اتفاقی یا کسی واکنش نشان می دهید ، این 

واکنش، شما را در فرکانس و مدار همان چیز یا فرد قرار می دهدو هر 

چه بیشتر از همان را می بینید. فرکانس چیست ؟ انرژی است که در حال 

رفت و برگشت است مانند فریادی که در کوه می کشید و بازتابش را می 
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. هر چیزی در این جهان دارای فرکانس است احساس و شنوید 

رفتاردارای فرکانس است و با فکر کردن به کسی یاچیزی که نمی 

خواهید و یا نگه داشتن خاطرات بد و یا تجربیات ناخوش آیند در ذهن، 

باعث جذب بیشتر همان خاطره بد و تجربه ناخوشایند می شوید و همان 

ید.بخشش و رها کردن ،تنها راه خالص که نمی خواهید را جذب می کن

شدن از این چرخه معیوب است.هرگاه به تجربه ناخوشایند می اندیشید 

خود را در آن چرخه معیوب قرار می دهید و انتظار دارید که نتیجه 

متفاوت از این کار بدست بیاورید.روشی که من در این مورد به کار می 

خوشایند می اندیشم به آرامی در برم این است که هرگاه به آن تجربه نا

 درونم تکرار می کنم :

"من تورا بخشیده ام و تو هم مرا بخشیده ای ، من آزادم 

و بهترینها و برکت و آزادی از آن من است  و تو هم 

 آزادی و بهترینها را برایت می خواهم."

با تکرار این جمالت ، موجی از انرژی مثبت مرا فرا می گیرد و از آن 

و چرخه معیوب بیرون می آیم.شما نیز با تمرین می توانید این کار  مدار

 را انجام دهید و تاثیر معجزه آسای آن را در زندگیتان ببینید.

 

 قدم پنجم: توجه به نشانه ها

 نشانه ها چیستند؟

نشانه ها همان گفتگوی خداوند با ما و نشان دادن مسیر به ما از طرف 

ها را می بینید بدون قضاوت کردن ، به خداوند است .وقتی که نشانه 

مسیر جدیدی هدایت می شوید و در جایگاهی قرار می گیرید که حتی به 
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ذهنتان هم خطور نمی کرد.آیا تا به حال شده که به یاد کسی بیافتید و روز 

بعد ، به طور ناگهانی او راببینید ؟یا مثال از شغل مورد عالقه تان برکنار 

مدتی ببینید که شغل بهتری به شما پیشنهاد شده شوید ، ولی بعد از 

است؟آیا شده که جواب سوالی را از جایی که فکرش را هم نمی کردید 

 دریافت کنید؟

این نشانه ها در واقع پیامهای خداوند در مسیر زندگیتان  هستند تا  در 

مسیرخودتان  گام بردارید .و با این کار یاد می گیرید که چگونه اتفاقات 

 را خلق کنید و به خواسته هایتان برسید. 

 

 گوشها و چشمهایتان را باز کنید.

د بایبرای دیدن نشانه ها و شنیدن و دریافت پیام خداوند ، 

چشمهایی بینا و گوشهایی شنوا داشته باشید.برای شروع 

این کار ، قلم و کاغذی بردارید نور چراغها را کم کنید و 

روی صندلی راحت بنشینید و به ذهنتان اجازه دهید دنبال 

خاطرات برود.اجازه دهید که قلم آزادانه روی کاغذ حرکت 

کند.خودتان تعجب می کنید که چگونه نقاط عطف 

 ندگیتان ظاهر می شوند.ز

 

 آیا در مسیر قرار دارید؟

شما در سیستم کیهانی قرار دارید که هر روز تلنگرهای کوچکی به 

منظور ماندن در مسیرتان ، از این سیستم دریافت می کنیداین تلنگر ها 
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ماهیت بسیار زودگذر دارند و پس از وارد شدن به زندگیتان ، عین 

ج می شوند و شما با داشتن آرامش درونی چشمک زدن، از زندگیتان خار

، می توانید این نشانه را با شفافیت متحیر کننده ای دریافت کنید و با 

امکانات واضحی که در اختیار شما قرار می دهد در مسیر انتخابی 

 زندگیتان گام برداشته و زندگی خودتان را غنی کنید.

 

 روش سریع و آسان برای دیدن نشانه ها

دفتریادداشت  کوچکی در جیب یا کیف دستی ام دارم .به  من همیشه

محض اینکه واقعه ای رخ می دهد یا نشانه ای دریافت می کنم بالفاصله 

آن را یادداشت می کنم. بیشتر مواقع این نشانه ها موارد جزئی و روزمره 

ای هستند که خیلی قابل توجه نیستند ، و این کار باعث می شود که دقت 

ر زیاد شودو با توجه به ماهیت زودگذر این نشانه ها، خودم را من در امو

 به یادداشت فوری عادت داده ام.

 

 قدم ششم: امیدوار بودن

 

 صد در صد موفق می شوید.

امیدواری، شما را در فرکانس هم جهت با خواسته تان قرار می 

دهد.احساس خوب باعث بوجود آمدن هماهنگی در درونتان با بیرون می 

شودو این هماهنگی نیز آرامش را به دنبال دارد.در آرامش بدست آمده از 

امیدواری ، نشانه ها را به وضوح دریافت می کنیدو می بینید که تنها 
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این جهان تمام سربازانش را گسیل کرده که شما را به خواسته نیستید و 

 تان برساند. 

 تعهد بدهید.

با امیدواری به هدفتان  ، شما تعهد می دهید که در مسیر بمانید و از آن 

خارج نشوید تا به هدفتان برسید .متعهد می شوید که کارهایی مرتبط با 

نجام کارهایی که شما را هدفتان را به صورت روزانه انجام دهید و از ا

از هدفتان دور می کنید پرهیز کنید و به مداری که هدفتان در آن قرار 

دارد برسید.حرکت آرام و روبه جلو و متمرکز ، شمارا روزبروز 

امیدوارتر می کند و همین امید نیز باعث حرکت سریعتر شما، بر اساس 

 برنامه ریزی، بر طبق هدفتان می شود.

خود را در ذهنتان می بینید؟آیا خواسته   

از نشانه های ایمان شما به هدفتان ، دیدن خواسته تان به گونه ایست که 

انگار آن را در دستان خود دارید.اگر در دستیابی به هدفتان شک دارید 

وخود را الیق آن نمی دانید باید در افکار و باورهایتان تجدید نظر کنیدو 

سته تان شکل دهید .افکار و باورهایی همسو با خوا  

 تمرین:

در دفتر موفقیت خود ، هدفتان را بنویسید و شروع به 

نوشتن برنامه ریزی کنید.هدفتان را به سه دسته میان 

مدت و کوتاه مدت و روزانه تقسیم کنیدو کارهای قابل 

انجام برای آن هدف تعریف کنید.و در پایین دفترموفقیت 

 4عهد می دهید تا مثال خود بنویسید که در تاریخ امروز، ت

سال آینده به هدفتان دست پیداکنید.همین حاالاین کار را 
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انجام دهید تا اولین قدم در مسیر موفقیت شما برداشته 

 شود. 

 

 قدم هفتم: مشتاق باشید.

 از خودتان شروع کنید.

هرگاه نیاز شما با اشتیاقتان در رسیدن به آن نیاز ،هماهنگ شود شما به 

می رسید .اشتیاق موجب انجام کارهای مرتبط با هدف خواسته خود 

می شود و باعث شادی و آرامش درونی می گردد.شادی و لذت 

حاصل از اشتیاق ، شما را در فرکانس انرژیایی جذب خواسته تان 

قرار می دهدو احساس شما، باور را پدید می آوردو  منجر به این 

بروید.می شود که بیشتر و بیشترطبق برنامه ، پیش   

 تا چه اندازه مشتاقید؟

 حتما شما هم این حکایت معروف را شنیده اید:

شاگردبه استاد گفت:  شاگردی با استاد خود در کنار رودخانه نشسته بود،

استاد من مي خواهم به آگاهي برسم. استاد گفت سرت را در آب فرو ببر، 

ست و پا به ناگهان استاد سر شاگرد را  نگه داشت. شاگرد شروع به د

زدن و تقال كردن نمود. چند لحظه بعد استاد سر شاگردش را از زیر آب 

بیرون آورد. شاگرد بیچاره مقدار زیادي آب خورده بود و شروع به سرفه 

زدن کرد،استاد از شاگرد پرسید: آن موقعي كه زیرآب بودي و با تمام 

. استاد وجود تقال كردي چه مي خواستي؟ شاگرد گفت: فقط هوا و اكسیژن
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گفت: اگر هر چیزي را به این صورت بخواهي و با تمام وجود در طلبش 

.باشي آن را بدست مي آوري  

خواستن باید عمیق و از صمیم قلب باشد. بخواه به تو داده خواهد شد. در 

 را بزن به رویت باز خواهد گردید.

 

 با خودتان خلوت کنید.

کیهانی در ارتباط است و این همان آگاهی و اندیشه برترهر فرد با آگاهی 

 نیروی عظیمی است که در کل جهان در جریان است .

دستیابی به این آگاهی در گرو ارتباط با درون است و ارتباط بادرون ، 

در خلوت امکان پذیر است.فکر واندیشه برتر شما همواره حضور داردو 

به اندیشه برتر این شماییدکه در خلوت خود با آن ارتباط برقرار کرده و 

 خود متصل می شوید.

 

  قدم هشتم: سپاسگزاری

 برای زندگی کنونی خود شکرگزار باشید.

شکرگزاری ، نعمتهای خداوندرا در زندگی بیشتر می کند، با شکرگزاری 

،شما به کائنات اعالم می کنید که در مدار فراوانی و جذب خواسته تان 

قرار دارید و کائنات هم هر چه بیشتر از همان نعمتها را به زندگیتان 

وارد می کند.من، هر روز صبح بعد از برخاستن از خواب ، و هر شب 

ازرفتن به خواب ،شکرگزاری ام را بابت تمام چیزهایی که خداوند به  قبل
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من بخشیده در دفتر یادداشت کوچکی می نویسم  و این را  به صورت 

 عادتی روزمره،انجام می دهم.

 

 فرصتهای زیادی برای شما وجود دارند.

عمیقا بر این باورم که فرصتها و شرایط بسیار زیادی 

زمینه ای وجود داردو این شرایط در برای موفقیت در هر 

انتظارهستند تا در راه رسیدن به خواسته از آنها استفاده 

 کنیم.

 

 بهترین فرصت

اغلب مردم ، قبل از اینکه کارشان را شروع کنند ، تسلیم می شوند. حتی 

اگر اهدافشان را نوشته باشندو با این وجود که خواهان زندگی بهتری 

مایوس کننده استفاده می کنندو همین باعث می  هستند ، دائم از جمالت

 شود که هیچ کاری انجام ندهند.

تا تنور داغ است بچسبانید، یعنی در لحظه 

اکنون که اشتیاق دارید شروع کنید بهترین 

 فرصت برای شما، همین حاالست.

 استعدادهایتان را شناسایی کنید
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از تواناییهایتان شما زمانی شکست می خورید که بفهمید فقط از قسمتی 

استفاده کرده ایدو تمام استعدادهایتان را شناسایی نکرده و بابت آنها 

شکرگزار خداوند نبوده اید.تصمیم بگیرید استعدادها و تواناییهایتان را 

شناسایی کرده و از تمام آنها در رسیدن به اهدافتان استفاده کنیدو هر روز 

خود یادآوری کنید که شما بی  لیست استعدادهایتان را مرور کرده و به

 نظیرید.

 

تمرین :هم اکنون ببینید چه کارهایی می توانید 

انجام دهید .همین حاال شروع کنید و قابلیتهایتان 

را پیدا کرده و در دفترچه موفقیت خود یادداشت 

کنید.برای معرفی خودتان کاتالوگ ترسیم کنید و 

 جزئیات را در نظر بگیرید.

 

ق بهترین می دانید.آیا خود را الی  

 

 تغییر شیوه زندگی با تمرکز داشتن بر بهترینها.

وقتی ثبت برنامه ریزی روزانه را انجام می دهیدتوجه تان روی 

کوچکترین چیزهایی که درست انجام می دهید متمرکز می شود.وقتی 

انتخاب می کنید که این اصالحات را مدام انجام دهید،تغییرات را در 
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بینید .همین جا می گویم که تغییرات کاملن نامشهود هستند و زندگیتان می 

 تغییر مدار شما از مدار فعلی به مدار جدید ، به آرامی صورت می گیرد.

 

 قدم نهم:شناختن سلیقه ها ی خود

 خودتان را به صورت کامل بشناسید.

آیا خودتان را می شناسید؟ آیا از ساعت مناسب برای خوابیدن و بیدار 

بر اساس ساعت بیوریتم خود اطالع دارید؟ شدن خود  

من دوست دارم صبحها با آرامش برخیزم و بعد از انجام مراسم 

شکرگزاری به درگاه خداوند ،خودم تصمیم بگیرم که طبق برنامه ریزی 

، اولویت ها را مشخص کنم و پیش بروم .به پیمودن مسافت طوالنی تا 

م گاهی راننده شخصی مرا تا محل کارم عالقه ای ندارم ضمنا دوست دار

 محل کارم ببردو...

 

 به چه چیزی عالقه دارید؟

من عالقه مندم که آشپزم طبق رژیم غذایی مورد عالقه ام ، مواد اولیه را 

 تهیه کرده و غذا را طبق دستور العمل آن آماده کند.

عالقه دارم در شرکتم، کارها خود به خود بدون نیاز به حضور من پیش 

الیق ترین مدیرها را در تیم خودم داشته باشم.برودو   

 تمرین:
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دفترچه موفقیت خود رابردارید و تمام مواردی را که 

عالقه مندید در زندگی خود داشته باشید را یادداشت 

کنید.وارد جزئیات شوید و این لیست را باجزئیات هرچه 

تمام تر انتخاب کنید و بنویسید که چه چیزهایی را دوست 

 دارید.

 سفید یا نارنجی؟

هرچه عادتهایتان قدیمی ترباشند ، بزرگتر می شوند و تغییر آنها سخت تر 

است.انتخابهای شما به باورها و عادتهایتان برمی گردند.اگر ندانید چه می 

خواهید مثل این می ماند که سوار اسبی باشید که به سرعت و چهار نعل 

 می رود و ندانید به کجا می روید،

است که کنترل افسار را در دست گیریدو زندگی وقت آن  

 خود را به جایی که می خواهید هدایت کنید.

 

 شرایطتان چیست؟

من  بارها  برای هر هدفی مشخص کرده ام که چه می خواهم.اگر ندانید 

که دقیقا چه می خواهید به جایی می روید که نمی خواهید، مسیرتان پراز 

ما ، نشانگر راهی است که باید انتخابهای مختلف است و تصمیم ش

بپیمایید.هدفتان را مشخص کنید و به دنبال راحت ترین و نزدیکترین راه 

 جهت رسیدن به آن باشید.
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 قدم دهم: اقدام کردن

 تکرار روزمره رفتار موجب عادت می شود.

فرض کنید تصمیم دارید کتابی را یاد گرفته و از آن گزارشی تهیه 

از موضوعات آن را تهیه کرده و سپس آن را به  کنید.در ابتدا فهرستی

دسته بندیهای کوچکتر تقسیم می کنید و در نهایت به صورت روزانه بر 

یادگیری آن تمرکز کرده و تا آن را انجام نداده اید ، سراغ کار بعدی نمی 

رویدو بعد از مدتی ، از پیشرفتی که داشته اید متعجب می شوید .چه 

شما بتوانید پیش بروید ؟ چیزی باعث می شود که  

شما به صورت پلکانی و قدم به قدم در هر روز ، مقدار مشخصی از 

کتاب را مطالعه می کنیدو در نهایت می توانید گزارش را تهیه کرده و 

موفق شوید.این تکرار و انجام کار به صورت روزانه است که موجب 

 موفقیت شما می شود.

د را می شناسید؟آیا عادات قدیمی و بدرد نخور خو  

کارها یی که هم اکنون در حال انجامش هستید، آینده شما را می سازندو 

 موقعیت کنونی شما نیز محصول عادات قدیم شماست.

عادت ها سلسله رفتارهایی را شامل می شوند که به ما کمک کنند تا کمتر 

 بیندیشیم و فعالیت های روزانه مان را سریعا انجام دهیم.

ه چیزهای منفی که حس غم و اندوه یا استرس را  به وجود فکر کردن ب

می آورند،از جمله عادات و اختالالت رفتاری هستند که غالبا فرد برای  

عدم امنیت خویش بدانها متوسل می شود. لذت حاصله از انجام آن 

رفتارها ، باعث می شود که فرد از آن رفتار ،به عنوان یک ابزار ایمنی 
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استرس و آشفتگی های فکری و درونی استفاده نماید و بخش، در مواقع 

بدین سان است که این روش ها به تدریج به موارد دیگر زندگی تعمیم 

 یافته و تبدیل به عادت می شوند.

هاي مفید هاي جدید و پیشنهادها و تجربهدر واقع ما بدون توجه به پیشرفت

پردازیم انجام آن كار ميدیگران، به روش سنتي با افكار دیرینه خود به 

بدون اینكه نكته جدیدي را در رابطه با آن موضوع بیاموزیم یا تجربه 

 كنیم.

تغییر كردن آن قدر هم كار پیچیده و عجیبي نیست! اینكه ما توانایي انجام  

كارهاي جدید یا رفتار و افكار نو را داشته باشیم و آن را به مرحله اجرا 

ایمجاد كردهبرسانیم در خود تغییر ای  

 تغییر باورتان موجب تغییر عادات شما می شود.

از امروز صبح ، این کارها را تکرار کنید و تا بیست و یک روز ادامه 

 دهید.انجام هرکاری بعد از بیست و یک روز تبدیل به عادت می شود:

 تمرین اعتماد به نفس:

صبح كه از خواب بلند می شوید در آینه نگاه كنید و بگوییدامروز من 

چقدر سرحال  هستم. چهره ام زیباتر از قبل شده است. من آنقدر باهوش 

مرا دوست دارندو امروز در و باكفایت هستم كه مطمئنا بیشتر مردم 

در طول روز هم افكار مثبت و حتی اعمال مثبتی کارهایم موفق می شوم.

انجام داده اید بنویسید. این كار اعتماد به نفس شما را تقویت می  را كه

 كند.

:تا واقعیتاز تصور  
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خودتان را درست آن طور كه دوست دارید با شید، تصور كنید. هر روز 

تصوری مثبت از خود داشته باشید مثال تصور كنید در برنامه ریزی كه 

ید. به موفقیت ها و شادی كرده اید به نتیجه خوبی رسیده اید و موفق شده ا

های گذشته فكر كرده و آنها را دقیقا در ذهنتان دوباره مجسم كنید. این 

 كار روحیه شما را بهتر می كند.

 

 

 تنفس مثبت:

 

در اكثر مواقع هجوم افكار منفی با استرس و تنش جسمی بسیار شدید 

تمام شروع می شود. مثال خیلی خسته اید یا به دلیل یك اتفاق ناگوار 

انرژی شما تخیله شده است. اینجاست كه افكار منفی هجوم می آورد. در 

این شرایط بهتر است چند نفس عمیق بكشید. حین دم به این فكر كنید كه 

 چرا دارم نفس عمیق می كشم؟

چون می خواهم برای كار دوباره و به دست آوردن شادابی آماده شده، 

به دست بیاورم. حین دم در ذهنتان مهارت پیدا كرده و توانمند ی ام را 

و بعد  من آماده ام، من مشكلی ندارم، من اینكار را دوست دارم:بگویید

من این كار را قبال انجام داده ام پس می توانم :حین بازدم با خود بگویید

 دوباره با آن روبه رو شوم. من كامال آماده ام.

ثبت تمركز كرده و این تمرین ها باعث می شود بیشتر بر روی افكار م

 بدنتان ریلكس شود.
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.دف بوجود بیاوریدعادتهای روزمره مرتبط با ه  

کودکی ده ساله که دست چپش به دلیل یک حادثه رانندگی از بازو قطع 

  …شده بود، برای تعلیم فنون رزمی جودو به یک استاد سپرده شد.

بسازد.پدر کودک اصرار داشت استاد از فرزندش یک قهرمان جودو   

استاد پذیرفت و به پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش 

 را در مقام قهرمانی کل باشگاهها ببیند.

در طول شش ماه استاد فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در عرض 

 این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم نداد.

بقات محلی در شهر برگزار بعد از شش ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسا

  می شود.

استاد به کودک ده ساله فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری 

 مسابقات فقط روی آن تک فن کار کرد.

سر انجام مسابقات انجام شد و کودک توانست در میان اعجاب همگان ، با 

 آن تک فن همه حریفان خود را شکست دهد.

سابقات بین باشگاهها نیز با استفاده از سه ماه بعد کودک توانست در م

 همان تک فن برنده شود
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وقتی مسابقات به پایان رسید، در راه بازگشت به منزل، کودک از استاد 

راز پیروزی اش را پرسیداستاد گفت: "دلیل پیروزی تو این بود که اوال 

به همان یک فن به خوبی مسلط بودی. ثانیا تنها امیدت همان یک فن بود 

و سوم اینکه تنها راه شناخته شده برای مقابله با این فن، گرفتن دست چپ 

  حریف بود، که تو چنین دستی نداشتی!!

یاد بگیریم که در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط قوت 

 استفاده کنیم.

 

 

 راههای آسان برای کنترل افکار:

 

معادالت زندگی ما انسانها بسیار پیچیده و مبهم است و به خاطر همین 

باید دقیق بدانیم که چه رفتاری را دراین معادالت سخت و مبهم از خود 

بروز دهیم تا زندگی ما تبدیل به یک زندگی ایده آل و درجه یک 

شود.همه افراد در زندگی خود با مشکالت فراوانی روبرو هستند اما 

فق کسی است که اوال به فکر رفع مشکالت باشد و دوما درمیان انسان مو

مشکالت نیز برای خود یک زندگی نمونه بسازد تا الگویی برای دیگران 

باشد.کسانی که دلهایشان دریاچه ای کوچک است و به هیچ اقیانوسی راه 

ندارد با کوچکترین حادثه ای مضطرب می شوند بر عکس ، کسانی که 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


34 
 

34 
 

وس الهی وصل است ، هیچ طوفانی نمی تواند کوچکترین دلشان به اقیان

 اضطرابی به آنها وارد کند.

 

 

 

 در مورد مثبت اندیشی می گویند:

روزی دانشمندی در سخنرانی خود، دستور داد روی تخته سیاهی کاغذ 

سفید بزرگی نصب شود و سپس خود وی نقطه کوچکی در وسط آن 

کرد شما روی تخته سیاه چه می ترسیم کرد. آنگاه رو به حاضران سوال 

 بینید ؟

اکثر آنها پاسخ دادند:ما نقطه سیاهی می بینیم.آن دانشمند گفت: چطور شد 

که شما کاغذ سپید بزرگی را که یک سوم تخته سیاه را فراگرفته نادیده 

 گرفتید و فقط نقطه سیاه کوچک ، نظر شما را جلب کرد؟

 

به عنوان سوره مثبت اندیشی اگر بخواهیم سوره ای را در قرآن کریم 

انتخاب کنیم شاید سوره مبارکه ضحی یکی از بهترین انتخابها باشد چرا 

که سرتاسر این سوره درباره مثبت اندیشی و یادآوری نعمتهایی است که 

 خداوند به ما داده است.

 

 

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


35 
 

35 
 

 

 

 

 افکار ما چه هستند و چرا ما باید افکارمون رو کنترل کنیم؟

نده زندگی ما هستند و ما به هرچه که توجه می کنیم افکار ما کنترل کن

 اون تبدیل به افکار ما میشه.

افکار ما باورهای ما رو بوجود میارن و باورها تبدیل به رفتار ما میشن 

و شخصیت ما رو می سازن پس می بینیم که همه چیز در توجه اولیه ما 

 نهفته ست.

ون در دسترس تر هست اساسا تمایل آدمها به سمت افکار منفی هست چ

ولی داشتن افکار مثبت نیاز به کمی تالش داره .ذهن ما دائما با ما بازی 

می کنه و اما و اگر و صحبتهای ذهنی برای ما ایجاد می کنه.اما خبر 

 خوب اینه که داشتن افکار مثبت امکان پذیره و خیلی هم سخت نیست.

 اما چرا ما باید افکار مثبت داشته باشیم؟

افکار مثبت برای ما سالمتی و شادی و ثروت و آرامش و آسایش  داشتن

و رسیدن به اهدافمون رو به ارمغان میاره و ما می تونیم انتخاب کنیم که 

برای رسیدن به هدفمون، کدوم افکار رو انتخاب کنیم.زندگی ما بر اساس 

افکارمون می گذره و وقتی کسی فکری رو اونقدر تکرار می کنه که به 

عادت در میاد به صورت نا خودآگاه، اون فکرتبدیل به باوری  صورت

 میشه که در اعماق ذهنش جا می گیره و تبدیل میشه به قانون زندگی او.

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


31 
 

31 
 

تکرار جمالت مثبت و داشتن افکار مثبت ، ورودی ذهن شما است واز 

امروز شما باید ورودی هایتان را آگاهانه انتخاب کنید تا افکار منفی 

دسترسی به ذهن شما را نداشته باشند.مطمئن باشید که رهایی از اجازه 

 افکار منفی آسان است اگر خودتان بخواهید.

کنترل تفکر و افکار منفی یکی از سخت ترین کارها است اما آن یک 

 عامل مهم برای داشتن زندگی شادتر و مثبت تر است.

برخی از هرفرد به طورمتوسط دارای هزاران فکردرهرثانیه است که 

آنها از ایده های خود آگاهانه است وبعضی دیگردرپس زمینه ذهن 

ناخودآگاه ما    هستند.بسیاری ازاین افکاردرارتعاش منفی غوطه وراست 

 و ما نمی دانیم که آگاهانه هستند یا ناخودآگاه !!

مهم نیست که یک فرد چه سن یا جنسیت یا قومیت  ویا چه سطحی از 

تفکر خود تجربه می کند ،بلکه تفکر، در یک زمان  شادی ویا رنج را با

در اشکال مختلف تاثیر می گذارد.مشکل ما با افکار منفی است که مانند 

گلوله برفی از ذهنمان پرتاب می شوند و نیاز به تشخیص دارند تا به 

 سرعت از غلبه آنها بر ذهن جلوگیری شود.

آن ،ما با  زنگ ساعت همه ما به نوعی روزی را تجربه کرده ایم که در 

ناگهان از خواب برخواسته  7بیدار نشده ایم تا ساعت  5/1، در  ساعت  

ایم ،پس از آن یک ترافیک بزرگ کاری داشته ایم :  قهوه روی پیراهن 

ما ریخته شده ، گزارش کاری را از دست داده ایم ، از اتوبوس جا مانده 

و ....شروع همه این اقدامات با  ایم و یا پای خود را به پایه میز کوبیده ایم

اولین فکر منفی بوده که افزایش پیدا کرده و از کنترل ما خارج شده اند 

مانند گلوله برفی که رشد کرده و بزرگتر و بزرگتر می شود تا جایی که 

 تبدیل به بهمن ویرانگر می شود.
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یک لحظه نا امیدی را در نظر بگیریدکه شما احساس بدی نسبت به خود 

اشته اید مثال زمانی که شما متوجه تنگی لباسی می شوید که برای د

برنامه ریزی خود در نظر گرفته بودید، نگاه اشتباه شما منجر به ساخته 

شدن این احساس منفی می شود و لحظه به لحظۀ شما را سخت تر می 

 کندو گاهی حتی بیرون آمدن از این وضعیت را غیر ممکن می سازد.

اجازه می دهیم ورودی ذهن ما ، افکار منفی باشند، ما هنگامی که ما 

اجازه می دهیم که آنها بر ما غلبه کنند و حتی زمان و انرژی خود را 

صرف آنها می کنیم.به همین دلیل وارد شدن افکار منفی به ذهن ما 

خطرناک است چرا که بسیاری از این افکار، تاثیر عمیق بر ذهن ما می 

یستیم آنها را شناسایی کنیم و یا حتی کنترلی آگاهانه بر گذارند که ما قادر ن

آنها داشته باشیم.بنابراین اگر ما نمی دانیم که آنها را چگونه کنترل کنیم و 

 آنها چگونه اتفاق می افتند پس چگونه می توانیم آنها را تغییر دهیم ؟؟؟

 پاسخ ساده است:

رل هر فرایند فکری در عین پیچیدگی آن، اگر چه شما هرگز قادر به کنت

و ذهنی خود نخواهید بود،اما شما باید این توانایی را انتخاب کنیدو آگاهانه 

 ، زمان و انرژی و ذهن خود را تنظیم کنید.

 افکار آگاهانه معموال در واکنش به برخی از اقدامات ما روی می دهد:

بیدار  7بیدار نشده در عوض ساعت  5/1مثال زمانی که شما در ساعت 

ی شوید و متوجه می شوید که زمانتان را برای این ساعت تنظیم نکرده م

اید،برای تعداد زیادی از مردم این اولین واکنش است : " من آدم سفیه و 

 احمقی هستم." 
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این واکنش ساده معمولی ، اجازه می دهد تا فکر منفی را وارد ذهنتان 

 کنید و این فکر منفی ،مانند قارچ رشد می کند.

ای سرزنش و تحقیر خودو یا صحبتهای درونی ناجور با خود،بهتر به ج

است که آنرا قبول کرده و به عنوان یک واقعیت ، تجربه کنید.به جای 

 تفکر منفی ، تفکر هدفمند را با وضعیت مثبت برای خود بوجود بیاورید.

دقیقه دیر تر از خواب بیدار شده اید ، اما شما بقیه 31به عنوان مثال، شما 

زمان مورد نیاز را در اختیار دارید، مهم این است که به این درک برسید 

 که با تغییر واکنش منفی شما به واکنش مثبت ، چه اتفاقی می افتد؟

تفکر منفی می تواند خود را در تمام انواع شرایط ، آشکار کند و بدون 

دو اطالع قبلی ما می خزد تا خود را در عمیق ترین قسمت ذهن ما دفن کن

پس از آن است که تبدیل به یک عادت بد می شود و تغییر آن نیز دشوار 

 می گردد.

تفکر منفی می تواند در اشکال متفاوت ظاهر شده و نیاز به تالشهای 

 جاری برای حفظ موجودیت خود دارد.

 مناطق اصلی که برای تفکرمنفی است عبارتست از:

افکار منفی در مورد خود. - 1  

افکار منفی در مورد افراد دیگر. – 2  

افکار منفی در مورد جهان. – 3  

این سه نوع افکار منفی می توانددر ذهن ما وجود داشته باشد و به زندگی 

انگل وار خود ادامه دهد، و وجود همه آنها در ذهن، می تواند به طور 
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ه جدی ، شادی افراد را تحت تاثیر قرار دهد.شایعترین نوع افکار منفی ب

 طور معمول ،باعث آسیبهای جدی شخصی می شود.

ممکن است تفکر منفی نسبت به خود ، توسط دو نوع دیگرهمراه باشد و 

  اغلب ریشه دار است.

 درک سه حوزه از افکار منفی :

 

 افکار منفی در مورد خود: -1

 

از کلماتی تشکیل شده است مانند :" من نمی توانم "یا " من قادر نخواهم 

من به اندازه کافی خوب نیستم." بود" ویا "  

این افکار و احساسات به اندازه کافی ، احساس بد خوب نبودن و یا عدم 

شایستگی را برای شما به ارمغان می آورند و به شما می قبوالنند که به 

اندزه کافی خوب نیستید !این افکار و اندیشه ها دارای سطح انرژی بسیار 

عزت نفس شما را پایین می آورندو آنها  پایینی هستند و به خودی خود،

تمایل دارند که بزرگترین تاثیر را درتمام ابعاد زندگی شما بگذارندو 

 انرژی منفی این تفکر، بسیار عمیق و تاثیر گزار است.

افکار منفی در مورد دیگران: – 2  

 

این افکار ، در قالب سرزنش دیگران و برای خوشنود کردن خود، 

استفاده می شود.هنگامی که دیگران را سرزنش می کنید در واقع شما نا 
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خواسته ، مسئولیت کارهای دیگران را به عهده می گیرید.و در واقع 

 خودتان را باعث بوجود آمدن مسائل می دانید.

 

افکار منفی در مورد جهان : – 3  

 

ترکیبی از همه چیزهای منفی است که شما فکر می کنید و یا انجام می 

دهید.این افکار ، موجب احساس گناه ، احساس بدبختی و درد و رنج 

شماست.این نوع تفکر که " این منصفانه نیست..." و یا " این شانس من 

است " نوعی تفکر منفی است که متوقف کردن آن ، بسیار سخت است 

ر ذهن ما ریشه دارد .زیراعمیقا د  

 

 

اگر چه ممکن است به دالیل عمیق روانی وجود افکار منفی پی برد و 

اینکه چرا تجربۀ افکار منفی وجود دارد،اما شما به سادگی می توانید به 

طور موفقیت آمیزی ، حضور این افکار را قطع کنیدو شما نیاز به این 

ی را قطع می کنند؟دارید که بدانید چه افکاری ، حضور افکار منف  

ما می خواهیم که رژیم تفکر بگیریم و همانگونه که به جسممان می رسیم 

و لباس خوب می پوشیم به تفکرمون برسیم و انتخاب کنیم که چگونه فکر 

کنیم . برخی از راهنماییهای مفید در این مقاله ، به شما کمک خواهد کرد 

د و شما را تشویق می کند تا که تفکرتان را به تفکر خودآگاهتر تبدیل کنی

 آگاهانه افکار مثبت را برای ذهنتان ارسال کنید. 
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روش برای داشتن تفکر مثبت: 1  

 

مفید به شما کمک و ترفند های  ،برخی از راهنماییهامحصول ایندر 

خواهد کرد که شما تفکرتان را به تفکر خودآگاهتر تبدیل کنید و شما را 

این ده کار مثبت را برای ذهنتان ارسال کنید.تشویق می کند تا آگاهانه اف

 قدم را به ترتیب انجام دهید:

 

به یاد داشته باشید که " این نیز بگذرد" : – 1  

 

زمانی که ما متوجه شویم و بپذیریم که هر مانع منفی که با آن روبرو می 

شویم تنها یک مانع موقت است ، پذیرش آن برای ما آسانتر می شودو در 

هنگام حرکت ما رو به جلو و به سمت اهداف مثبت تر آغاز می این 

شود.هیچ چیزی تا ابد طول نمی کشد و هر لحظه فرصتی برای یادگیری 

چیزی جدید است.برای گرفتن درس مثبت از زندگی،شما باید در هر 

موقعیت از زندگیتان،نگاه و توجهتان و حرکتتان را بر زندگی خود قرار 

ردن درب منفی ذهنتان ، منفی های بیشتری را برای دهید.شما با باز ک

ورود به زندگیتان انتخاب می کنید ،و می توانید در حالی که هنوز منفی 

ها در ذهنتان ساکن نشده اند،درب ذهنتان را برای ورودافکار منفی بیشتر 

 ببندید و این از طریق اجازه ورود دادن  مثبتها ، به ذهنتان میسر است.
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ایگزین کردن فکر مثبت با منفی:روش ج – 2  

 

توجه کنید که در این روش ، شما یک فکر منفی را با یک فکر مثبت 

جایگزین می کنید. این روش ، شما را فورا از افکار منفی خالص نمی 

کنداما آن چیزی را که در این روش می آموزید،ایجاد یک عادت در طول 

بت ، شما به ذهن خود زمان است.با جایگزین کردن افکارمنفی با مث

)خودآگاه و ناخودآگاه ( می آموزیدکه افکار منفی غیر قابل قبول 

هستند.این در نهایت به جایگزینی افکار مثبت در ذهنتان ، بدون تالش 

آگاهانه ، منجر خواهد شد.هر فکر مثبت شما ، کمک می کند تا شما با 

ین افکار منفی را پاک کردن انرژی منفی که این افکار تولید می کنند، ا

 فتح کرده و بر آن غلبه کنید.

 

 

 

مبارزه با ترس: – 3  

 

یکی از منابع و سرچشمه های اصلی تفکر منفی ،ناشی از این کلمات 

است: " من نمی توانم."و " من قادر نخواهم بود " و یا من به اندازه کافی 

 خوب نیستم."

" من نمی توانم "اغلب ریشه در ترس دارد: " ترس از شکست ، رد شدن 

و یا قضاوت." این تفکر منفی ، بسیار ناتوان کننده و مضردر تمام ابعاد 
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زندگی شخصی است.مبارزه از طریق عمل کردن و استفاده از کلمات 

عمل گرا امکان پذیر است.به جای گفتن من نمی توانم ، فقط به جلو رفته 

ن را امتحان کنید !آن زمان متوجه می شوید که کاری که انجام داده اید و آ

برای شما بسیار آسان است.اگر شما ذهن خود را به این عملکرد،عادت 

دهید، ذهن شما به شما ثابت می کند که قادر به انجام هر کاری 

هستید.جایگزینی کلماتی مانند  " من نمی توانم  " یا " من قادر نخواهم 

" را با کلمات مثبتی مانند " انجامش می دهم " یا " عمل می کنم " و بود

جلو رفتن و عمل کردن به آن،به تنهایی چشم انداز شما را تغییر خواهد 

داد و تا حد زیادی ، سطح انرژی شما را به سمت انرژی مثبت هدایت 

 خواهد کرد.

 

 

 

استفاده از الهام بخش های شاد و مثبت :  – 4  

 

یکی از ساده ترین راهها برای افزایش انرژی مثبت در زندگی شما ، این 

است که خودتان را با چیزهایی که الهام بخش و مثبت هستند احاطه 

کنید.این کار را در مورد تمام زمینه های زندگی انجام دهیدکه باعث می 

شود شما احساسی خوب داشته باشید و تمام افراد مثبت و شرایط مثبت را 

 به سمت خودتان ، فرا بخوانید.همه ما عبارت زیر را شنیده ایم : 
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 " پرندگان به صورت گروهی در آسمان پرواز می کنند."

این نیز به همان گونه است ودور و بر شما را انرژی همگون پر می کند 

و به شما اجازه می دهد تا از جنس همان که می خواهید را جذب 

، به فرا خوانی افراد و شرایط مثبت به زندگی کنید.احساس مثبت در شما 

شما می انجامد .خانه ، دفتر کار و زندگی خود را با چیزهایی که به شما 

احساس خوب می دهد و مثبت بودن را به شما یادآوری می کند، پر 

 کنید.یکی ازراههای بسیار خوب برای  الهام بخشهای شادی، 

یک لبخند دوستانه یا یک سالم به اشتراک گذاشتن آن با دیگران است.

ساده ، مسری است و شما با به اشتراک گذاشتن چشم انداز مثبت خود با 

دیگران،دوباره  نتایج پر قدرت  آن را در زندگی خود به تماشا می 

 نشینید.

 

توقف و بخشش : – 5  

 

هم اینک توقف کنید ! در حال انجام هر کاری که هستید توقف کنید و به 

ندیشید.هر یک از ما، وقایع و اتفاقات و یا ارتباط با افرادی را خودتان بیا

تجربه کرده ایم که در زندگی ما به صورت منفی ، تاثیر گذار بوده 

اند.این چیزها می توانند به صورت اتفاقات، بار عاطفی و یا افراد 

باشند.نکته این است که نگاهی به تمام چیزهایی بیاندازیم که زندگی 

را احاطه کرده اند و نیاز به ارزیابی و بخشش دارند.اگر آنها  روزانه ما
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شما را در موقعیت مثبت ) افراد، اشیا ، احساسات ( قرار نمی دهند و یا 

به نوعی ، احساس مثبت ، ارائه نمی دهند، آنها را بخشیده و از زندگی 

با خود، بیرون برانید و ارتباط خود را با آنها قطع کنید.اگراین کار را 

ارائه نوعی از اهداف مثبت انجام دهید، شما اجازه می دهید تا اهداف و 

احساسات مثبت بیشتری به سمت شما روانه شوند و به موقعیتهای مثبت 

اجازه می دهید تا در الیه های عمیق تر و ناخودآگاه ذهن شما جای 

 گیرند.با انجام این کاربه طور منظم،  شما خود را از آیتمهای سمی که

مردم منفی و احساسات منفی تولید می کنندخالص کرده و ذهن خود را 

سبک می کنید و در مدار ارتعاشی باالتری قرار می گیرید.نکته قابل 

توجه این است که هر چقدر شما ذهنتان را مثبت نگه دارید،و اجازه 

ورودعناصر منفی به ذهنتان را ندهید،زندگی شما در شادی و آرامش و 

ری قرار می گیرد.رفاه بیشت  

 

 

اجتناب از تجزیه و تحلیل رفتار دیگران :  – 1  

 

 

بسیاری از ما زمان زیادی را صرف تجزیه و تحلیل  رفتار دیگران و یا 

بازسازی چیزی می کنیم که دیگران به ما گفته اند.این عمل ما ، مانند 

آماده کردن زمینی برای پرورش  افکار منفی و برداشت محصوالت منفی 

است.از طریق تجزیه و تحلیل رفتار دیگران، شما تمایل خود را به چیز 

های ناقص ،و پیچ و تابهای اتفاقات منفی اعالم می کنید.ذهن  شما تمایل 
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به پیدا کردن نکات منفی در گفتار و رفتار مردم دارد و ممکن است که 

خته حتی  این نکات منفی ، وجود خارجی هم نداشته باشد و ساخته و پردا

ذهن شما باشد، و شما ذهنتان را در آن موقعیت منفی ، ساکن می کنید و 

آن نیز ، جزئی از زندگی شما می شود.این به خاطروجود  این واقعیت 

است که با تمرکز بر روی یک فکر منفی ، ، همیشه به دیگر افکار منفی 

اجازه ورود می دهید و به زودی در چرخه خارج از کنترل ، قرار می 

گیرید.به جای تجزیه و تحلیل یک وضعیت ، به سادگی از آن بگذرید 

.اگر شما نتوانید به سادگی از آن بگذرید، به سادگی ، علت را در درون 

خودتان پیدا کنید که چرا بر روی آن موضوع منفی تمرکز کرده ایدکه 

 حتی ممکن است وجود خارجی نداشته باشد.

کنترل کنید آنچه را که شما می توانید: – 7  

 

 یک درسی را که هر فردی باید یاد بگیرد این است که :

" شما می توانید اقدامات افراد دیگر را کنترل کنید، شما می توانید از 

طریق کنترل واکنش خودتان ،اقدامات افراد دیگر را کنترل کنید.استقبال 

وت و جهش بزرگ و کلی در شما از این درس و انجام آن ، یک تفا

آرامش و شادی و رفاه شما بوجود می آورد .برای این کار شما باید 

اتفاقات خوب  را یادداشت کنید و بعد از آن به طور منظم آن را ببینید و 

بخوانید.می توانید از آن یک پوستر بسازید و روبروی میز کار خود و یا 

ن را به عنوان واقعیت قبول روی آینه بچسبانید.با آن زندگی کنید و آ

کنید.هنگامی که شما آن را قبول می کنید، به جای تمرکز بر تغییر رفتار 

دیگران، بر تغییر رفتار خودتان تمرکز می کنیدو این کار برای شما 

بسیار سودمند تر و راحت تر است.شما ممکن است قادر به تغییر دوست 
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در به تغییر افراد خانواده تان یا همکارتان که همیشه دیر می آید و یا قا

نباشید، اما شما می توانید با کنترل واکنشتان به رفتار دیگران ، راه 

اقدامات دیگران که به شما احساس منفی می دهند را ببندید.اجازه ندهید 

افراد دیگر ، کنترل احساسات شما را در دست بگیرند.اگر کسی یا چیزی 

ا به طور مداوم به پائین می کشد، آن را در زندگیتان وجود دارد که شما ر

از زندگی خود حذف کنید یا بین خودتان و آن چیز، فاصله بوجود 

آورید.بپذیرید که شما می توانید با تغییر رفتار خودتان، دیگران را تغییر 

دهید و انجام این کار به مقدارکافی ، در زمان و انرژی شما صرفه جوئی 

منفی و تولید احساسات منفی شما را تا حد  می کند و مقدار جذب انرژی

 زیادی کاهش می دهد.

 

کنترل گفتار و واژگان:  – 8  

 

کلماتی که ما بر زبان می آوریم تاثیر بسیار زیادی بر احساسات ما 

دارد.کلماتی مانند: " باید  ، می تواند ، و ممکن است " از شاخصه های 

تفکر منفی هستند و باید از فرهنگ لغت خود پاک کنید و یا به حد اقل، 

کاهش دهید.هر عبارتی که شما صحبت می کنید درذهن و زندگی شما 

انداز می شود و نشان دهنده اعمال شما در حال حاضر طنین 

است.عبارات ساده ای مانند : " روزی من به اروپا سفر خواهم کرد  " و 

" من سعی خواهم کرد این پروژه را انجام دهم " باید با دقت استفاده 

شود.تفکر مثبت زمانی بهترین کارآیی را خواهد داشت که با تمرکز بر 

شود.کلمات شما می بایست منعکس کننده یک عمل و یا  زمان حال استفاده
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موفقیت شما باشد و شما در حال تمرین ، باید بر موفقیت خودتان تکیه 

 کنید.

 

 

تمرکز بر احساسات شما : – 1  

 

احساس فیزیکی یا جسمی شما،  شاخص بسیار خوبی از افکار شما 

عبور می است.شما ممکن است قادر به توجه هر فکری که از ذهن شما 

کند نباشید، اما شما قادر خواهید بود به چگونگی احساستان توجه 

کنید.احساس شما ،ارزیابی شما از افکارتان است و اگر شما دریابید که از 

لحاظ جسمی ، منعکس کننده غم و اندوه ، خشم و سرماخوردگی و دیگر 

شما موقعیتهای جسمی منفی هستید، باید به چیزی  فکر کنید که احساس 

را تغییر دهد.شما می توانید این کار را با یادآوری خاطره ای خوش انجام 

دهید، و این ، فکر کردن در مورد چیزی است که شما برای آن 

سپاسگزار هستیدو شما را به جلو رانده است.راه دوم ، استفاده از جمالت 

ار تاکیدی است  که حال شما را بسیار بهتر می کند و به شما احساس بسی

خوبی می دهد و این احساس خوب، وضعیت جسمی شما را نیز بهتر می 

 کند) کلمات تاکیدی که در سایت قرار دارد (.

راه دیگر برای تغییر خلق و خوی شما که به سرعت عمل می کند ، لبخند 

زدن  یا با صدای بلند خندیدن است و در این هنگام ، غیر ممکن است که 

ن یک ترفند ساده است که آثار شگفتی انگیزی احساس بد داشته باشید.ای

 بر احساس و عاطفه شما دارد.
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 سخن پایانی:

ما در دنیایی زندگی می کنیم که در مورد افکارمون حق انتخاب داریم، 

نتیجه افکار خوب، انرژی و فرکانس باال و رسیدن به تعالی مطلوب 

موقعیتهای  هست، و نتیجه افکار منفی، داشتن فرکانس پایین و تجربه

منفی هست.به جای بزرگ کردن افکارو عقاید  دیگران در مورد 

خودمون، تفکرهای مثبت و باورهای تردید ناپذیر برای خودمون بسازیم 

.برای داشتن جایگاهی که تا به حال نداشتیم باید کسی بشیم که تا به حال 

 نبودیم.یک ضرب المثل هست که میگه:همه می خوان به بهشت برن اما

هیچ کس حاضر نیست که بمیره .ما باید بارها و بارها بمیریم و زنده بشیم 

 تا به مقصود برسیم.

 

 

رو اما توصیه آخ  

چه بخواهید و چه نخواهید شرایط خارجی )خارج از ذهن و یا كنترل ما( 

و صحبت سایر آدم ها ما را ناراحت كرده و اینجاست كه افكار منفی به 

بنابراین گاهی در ورود آنها به ذهنمان هیچ  مغز ما تشریف می آورند!

كاری نمی توانیم بكنیم اما اینكه چقدر این افكار را گسترش می دهیم و 

می پرورانیم كامال دست خود ماست. بنابراین دائم مثبت فكر كنید، حرف 

های مثبت بزنیدسخنان مثبتی را كه شخصیت های بزرگ گفته اند بخوانید 

ن را پر از صحبت های مثبتی كنید كه از منابع اطرافتا و مرور كنید

مختلف به دست آورده اید. آنها را بنویسید و به در و دیوار اتاقتان بزنید. 
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روی یخچال، روی آینه اتاق، روی داشبورد ماشین، زیر میز كار و 

خالصه هر جا كه ممكن است باید با حرف های مثبت پرشده باشد تا هر 

ببینید. اینكار خیلی مهم و حیاتی است و تنها اثر  روز و هر لحظه آنها را

 آنها وقتی دیده می شود كه طوالنی مدت از آنها استفاده كنید.
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