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وقتي ناپلئون هیل کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید را به پایان رساند 
حتي خود او که پدر »مثبت اندیشي« بود نیز نمي توانست پیش بیني کند 

که این کتاب کوچک چقدر تأثیرگذار خواهد شد. 

از آن به بعد به لطف او مردم در سمینارهاي احیاي فکر در سراسر دنیا 
گردنشان  روي  را  تیر  بروند،  راه  افروخته  زغال  روي  هدفمندانه  قادرند 
بشکنند، یا با ضربة کاراته الوار را خرد کنند. به لطف او متوجه شده اند 
افکاري  به  بلکه  ندارد،  بستگي  شانس  و  موقعیت  به  زندگیشان  کیفیت 
بستگي دارد که مرتبًا در سر مي پرورانند، و هم اکنون هم عده اي به دنبال 

پاسخ هاي دیگر براي گیج کننده ترین سؤاالت زندگي هستند. 
اندرو کارنگي، صنعتگر متمول، از ناپلئون هیل خواست دربارة موفقیت 
تحقیق کند و فلسفه اي پدید آورد که بتوان شاخص هاي موفقیت را با آن 
تعریف کرد. هیل این کار دشوار را پذیرفت و زندگي اش را وقف آن کرد. 
او به نحو غیرمنتظره اي موفق شد با رهبران بزرگي همچون هنري فورد، 
چارلز شواب، جان راکفلر، توماس ادیسون و تئودور روزولت مالقات کند. 
ابتدا در سال 1937 منتشر شد و بدون  کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 

مقدمه
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بتوان  بود. محال است  میلیارد  دالري  راه اندازي صنعتي یک  شک طلیعة 
حدس زد او در دنیاي امروز که فروشندگان روغن مار به راحتي در میان 
سخنرانان واقعاً بااستعداد که نیتشان افزایش هرچند اندك خودباوري در 
توده هاي مردم است رخنه مي کنند، دربارة کسب و کار پرورش فردي چه 

نظري مي داد. 
اولین نسخة کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید اثري کالسیک است که 
در آن مراحل سیزده گانة دستیابي به ثروت شرح داده شده است. رؤیاي 
زندگي شما هرچه باشد، توصیه هاي هیل در مورد آن مفید واقع خواهند 
شد. ولي بدون شک منظور این کتاب این نبوده که »فکر کنید و سوپراستار 

شوید« یا »فکر کنید و یک ویالي چهارخوابه در بیرون شهر بخرید«! 
ولي راستش را بخواهید بعضي از توصیه هاي هیل نامرسوم است. او 
به خرج  زیادي  شهامت  باید  یافته هایش  بي سانسورِ  انتشار  براي  احتماالً 
مي داده است، آن هم بیش از هفتاد سال قبل! نکتة جالب توجه این است که 
به  رغم حاشیه هاي نامتعارف آن، بسیاري از افراد متنفذ و کله گندة وقت از 
آن حمایت کرده بودند. امروزه مطالعات علمي بخش عمده اي از گفته هاي 
هیل را تأیید کرده اند. و کار من هم از همین جا شروع مي شود. این یک 
کتاب راهنماي همراه است. جانشین اصل کتابي نیست که در سال 1937 
منتشر شد، بلکه مي کوشد از طریق مطالعات موردي یا یافته هاي پژوهشي 

52 نکته از مهم ترین نکات آن را شرح دهد. 
من پول و زمان زیادي را صرف صنعتي کرده ام که هیل ندانسته آن را 
ایجاد کرد. با مرشدهاي بسیاري کار کردم و موفق شدم بیست متر روي 
از  استفاده  با  را  حرفه ام  بزنند.  تاول  پاهایم  این که  بدون  بروم  راه  آتش 
بسیاري از مفاهیمي که هیل در کتابش دربارة آن ها سخن مي گوید عوض 
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مقدمه

کردم و امروزه با وجود این که رسمًا تعلیم ندیده ام، نویسنده اي حرفه اي با 
مخاطبان بسیار در سراسر دنیا هستم. 

به  بازار  در  موجود  دي وي دي هاي  و  کتاب ها  سمینارها،  از  بسیاري 
مردم وعدة افشاي رازهاي مختلف را مي دهند. ولي زماني که آن را بررسي 
آبي«  »قرص  تنها  است.  نبوده  مفید  چندان  که  مي شوید  متوجه  مي کنید 
معجزه وار  و  مي دهد  تغییر  را  شما  دنیاي  واقعیت  که  گونه اي  ماتریکس  
بارقة امید را در روزهاي ابري زندگیتان روشن مي کند در فضاي بیست 
سانتیمتري بین دو گوشتان قرار گرفته است. آموختن مدیریت اندیشه تان 
تنها کاري است که کیفیت زندگیتان را به گونه اي چشمگیر تغییر مي دهد. 
و این حقیقت ساده اي است که در بطن کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید 
و هزاران مقلدي که آن را سرمشق قرار داده اند، نهفته است. همین مهارت 
از دیگران  یا ورزش را  است که فرد موفق، در زمینة عشق، کار، ثروت 

متمایز مي سازد. 
هیل هم بارها از »آن راز« سخن گفته است، ولي بالفاصله تأکید کرده 
است که رازي وجود ندارد: نه دستورالعمل هایي باستاني وجود دارد که 
از طریق فرقه اي مرموز با میل وافر به بز یا چیزهاي زردرنگ به ما رسیده 
باشد، نه نجوایي پنهان که براي اولین بار برمال شده باشد و امروز در ازاي 
سه قسط ظاهرفریب از آِن شما شود. تنها چیزي که واقعًا به آن نیاز دارید 

این است که بیندیشید و ثروتمند شوید.
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ایده اي روشنگر
پیش از هر چیز دیگري در 

زندگي مقصدي واحد داشته 
باشید، هدفي مشروع و مفید 
در نظر بگیرید و خود را بي 

قید و شرط وقف آن کنید.
جیمز آلن، نویسنده

1

هیل در ابتداي کتاب گفته است که، »فكر در واقع از جنس ماده است 
و وقتي با قطعیت هدف، پشتكار و اشتیاقي شدید براي تبدیل شدن 
به ثروت یا دیگر اشیاي مادي آمیخته مي شود، قدرتمند هم مي شود«. 
امكانپذیر  ارزشمندي بدون هدفي قطعي  اعتقاد هیل هیچ موفقیت  به 

نیست. 

 25 در  آمریکا  رئیس جمهور  کندي  وقتي 
مه سال 1961 به دنیا اعالم کرد که آمریکا 
پایان همان دهه فضا را فتح خواهد  قبل از 
کرد، هیچ کس نمي توانست منکر قطعیت و 
یوري  آن  از  پیش  شود.  هدف  این  عظمت 
فضا  به  پا  که  بود  انساني  اولین  گاگارین 

روس ها  مي توانند  آمریکایي ها  این که  بر  دال  گواهي  هیچ  و  بود  گذاشته 
را در این رقابت فضایي شکست دهند وجود نداشت. با این حال، کندي 
متعهد شده بود و احساس مي کرد دستیابي به هدفي غرورآمیز حس غرور 

هدف قطعي و اصلي خود را در زندگی مشخص كنيد
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را به مردم آمریکا باز خواهد گرداند. و زماني که فرمانده آپولو 11 ، نیل 
آرمسترانگ از نردبان سفینة لونار به ماه قدم گذاشت هدف قطعي و اصلي 

جان اف کندي تحقق یافت. 
گاندي هم هدفي قطعي و اصلي داشت: او مي خواست قواي انگلیس 
را بدون خشونت از هند بیرون کند. هیل در کتاب خود به گاندي به عنوان 
اشاره کرده است.  دنیا زندگي کرده«  تاکنون در  »قدرتمندترین مردي که 
اندکي  تعداد  تنها  کتاب،  این  نوشتن  زمان  از  سال  هفتاد  گذشت  به  رغم 
توانسته اند با او بر سر این عنوان رقابت کنند. گاندي به دویست میلیون 
نفر الهام بخشید تا با عزم بر مقاومت عاري از خشونت دست به دست هم 
دهند و به هدفشان برسند. گاندي بارها دستگیر شد، اما نافرماني مدني اش 

سرانجام در سال 1947 به استقالل هند انجامید. 
شناخت هدف امري حیاتي است. محققان در تحقیقي مشهور دربارة 
دانشجویان دانشگاه ییل دریافتند که تنها سه درصد از آن ها براي موفقیت 
خود هدفگذاري و برنامه ریزي کرده بوده اند. این محققان بیست سال بعد 
با آن ها مصاحبه کردند و متوجه شدند آن سه درصد از لحاظ مالي موفق تر 

از 97 درصد دیگر عمل کرده اند. 
بخش عمدة دلیل آن به مسائل بیولوژیکي مربوط مي شود. در مغز ما 
گرفته  نام  )آراِي اس(  شبکه ای  فعال کنندة  سیستم  که  دارد  وجود  بخشي 
است و یکي از کارکردهاي آن فیلتر کردن اطالعات است. اگر به تمامي 
اطالعاتي که از طریق حواس پنجگانة خود در شبانه روز دریافت مي کنید 
آگاهي پیدا مي کردید، بدون شک دیوانه مي شدید! این سیستم براي جلوگیري 
از چنین اتفاقي، مسائل بي ارتباط با افکار و عقاید شما را حذف مي کند و 
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توصیه اي براي شما 

ساده به نظر مي رسد، ولي واقعیت این است که اکثر مردم نمي دانند 
هدف قطعي و اصلیشان چیست. فکر کردن به این سؤال در تعیین 
با  بودند،  بي اهمیت  زمان  و  پول  »اگر  مي کند:  کمک  شما  به  هدف  
زندگي ام چه مي کردم؟« حداقل پنج مورد را یادداشت کنید. ولي نه 
را رها  »کارم  این که  مثاًل  نیستید،  آن  انجام  به  را که حاضر  مواردي 

مي کردم«. 

به این ترتیب دامنة آگاهي شما را محدود مي سازد. آیا تا به حال برایتان 
اتفاق افتاده که تصمیم بگیرید مثاًل ماشینی بخرید و بعد ناگهان آن را همه 
جا ببینید؟ این اتفاق به دلیل فعال شدن سیستم آر اِي اس رخ مي دهد. آن 
براي  تصمیم شما  از  قبل  که  تفاوت  این  با  بوده  ماشین همیشه همان جا 
آن را حذف  آراِي اس  این رو،  از  نداشته و  اهمیتي  برایتان  ماشین  خرید 

مي کرد و شما به آن توجهي نمي کردید. 
برخورداري از هدفي قطعي و اصلي باعث فعال سازي سیستم آراِي اس 
مي شود و به این ترتیب شما مي توانید فرصت هایي که شما را در دستیابي 

به آن هدف یاري مي کنند، تشخیص دهید. 
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ایده اي روشنگر
وقتي فرصتي را از دست 
مي دهیم فرصت دیگري 

سر راهمان قرار مي گیرد. 
ولي ما آن قدر به فرصت 

از  دست رفته فكر مي کنیم که 
فرصت جدید را نمي بینیم.

هلن کلر

هیل از ماهیت مكار فرصت ها سخن مي گوید و این که فرصت ها اغلب 
به شكلي متفاوت و از جهتي خالف انتظار ما از راه مي رسند. او هشدار 
مي دهد که این امر »یكي از حیله هاي فرصت است. فرصت بنا به عادت 

رندانه اش بي سر و صدا مي آید«. 

نامزد   2000 سال  در  ُگور  اَل   که  زماني 
سیاسي اش  مشاوران  شد،  ریاست جمهوري 
خواستة  مهم ترین  که  کردند  توصیه  او  به 
این  هوا.  و  آب  تغییر  کند:  مطرح  را  خود 
حاشیه اي  مسئله اي  زمان  آن  در  خواسته 
محسوب مي شد. ُگور از دوران تحصیل در 
دانشگاه مدافعي متعهد در زمینة محافظت از 
محیط زیست بود. پس بعید نیست که احساس  کرده باشد بهترین روش 
چه بسا  است.  سفید  کاخ  خود  از  استفاده  تغییرات  بیشترین  ایجاد  براي 
بوده  هدف  به  رسیدن  ابزار  بلکه  نبوده  هدف  رئیس جمهور شدن، خود، 

فرصت ها ممكن است بي سر و صدا بيايند
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فرصت ها ممکن است بي سر و صدا بیایند

بدون  بود،  عدالت  گرفتن  مضحکه  به  واقع  در  او  گرچه شکست  است. 
»سیاستمداري در حال  که طبق گفتة خودش  این سیاستمدار  براي  شک 
اگر  حتي  او  است.  آمده  پیش  بي سر و صدا  فرصت  است،  بوده  احیا« 
رئیس جمهور هم مي شد، نمي توانست به اندازة فعالیت هاي غیرسیاسي و 
نیز مستند جنجال برانگیزش به نام »حقیقت آزاردهنده« براي تحقق هدف 
قطعي و اصلي اش تالش کند. تفاوت آن فقط در این بود که هدفش از 

راهي که پیش بیني کرده بود محقق نشد. 
اسکاچ گاردِ تري ام نیز حاصل تصادف بود، گرچه احتماالً مورد تأیید 
ساختن  براي  تالش  در  تري ام،  دانشمند  پاتسي شرمن  است.  نبوده  گور 
الستیک مصنوعي براي خطوط سوخت رساني هواپیمایي، کمي از ماده اي 
آن ها  بعد  مدتي  ریخت.  دستیارش  برزنتي  کفش  بود روي  که ساخته  را 
متوجه شدند تنها قسمت تمیز کفش قسمتي است که آن ماده رویش ریخته 
شده. حاصل این اتفاق اسکاچ گارد بود که از آن زمان به خوبي توانسته از 

پارچه محافظت کند. 
یا در مورد ژرژ دو مسترال، مهندس سویسي، چطور؟ او در سال 1948 
ضمن گرداندن سگش در جنگل توجهش به خارگوي هایي جلب شد که 
به لباس هایش چسبیده بود و زوائد کوچکي روي این گیاه او را مجذوب 
اکثر مردم  این رو، برخالف  از  بود و  خود کرد. ژرژ دو مسترال مخترع 
نه تنها از این که خارگوي ها به لباسش بچسبد ناراحت نشد، بلکه با شتاب 
به خانه رفت تا آن ها را زیر میکروسکوپش بررسي کند. و آنچه یافت طرح 
اولیة »ولکرو« در طبیعت بود. این خارگوي ها قالب هاي کوچکي داشتند 
که اتصال آن ها به حلقه هاي پارچة شلوارش سبب ثابت ماندن خارگوي ها 
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توصیه اي براي شما 

بعد از آن که هدف قطعیتان را مشخص کردید و براي رسیدن به آن برنامه اي 
سر  شکست  قالب  در  که  باشید  فرصت هایي  زنگ  به  گوش  کردید،  طرح 
راهتان قرار مي گیرند یا ظاهراً شما را به جهتي متفاوت هدایت مي کنند. هر 
زمان که با شکست یا بدشانسي روبه رو شدید نکات مثبت اوضاع تغییریافته 

را بیابید و قاطعانه تر بیندیشید. 

شده بود. ولي این امکان هم وجود داشت که آن ها را جدا کند و به دلخواه 
دوباره بچسباند. با این که ایدة او را به مسخره گرفتند ولي او پشتکار به 
امروزه،  رساند.  ثبت  به   1955 سال  در  را  سرانجام طرحش  و  داد  خرج 

»ولکرو« صنعتي چند میلیون دالري است. 
داشتن هدفي قطعي و اصلي ضروري است، اما هیل هشدار داده که نباید 
مورد  در  حد  از  بیش  اگر  کرد.  درنگ  آن  به  رسیدن  چگونگي  بر  زیاد 
به  با چهرة مبدل  به خرج دهید، فرصت هایي را که  برنامه هایتان تعصب 
شکل بدشانسي یا شکست هاي موقت سر راهتان قرار مي گیرند از دست 

خواهید داد. 
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ایده اي روشنگر
ما همانیم که فكر مي کنیم. 
هرچه هستیم از افكارمان 

برمي خیزد. با افكارمان 
جهانمان را مي سازیم.

بودا

هیل مي گوید کساني که از روش او براي رسیدن به موفقیت در زندگي 
استفاده کرده اند متوجه شده اند که بزرگ ترین دارایي اي که به دست 
مي آورند پول نیست بلكه این »شناخت صریح است که مي توان تكانة 
نامرئي فكر را از طریق به کارگیري اصول شناخته  شده به همتایي ماّدي 

تبدیل کرد«. 
علم فیزیک اصیل نیوتني مبتني بر مشاهدات 
برگرفته از دنیاي اطراف ماست. این علم در 
ما  که  اشیائي  رفتار  پیش بیني  و  اندازه گیري 
مثل  مي کنیم،  ادراك  را  آن ها  حواسمان  با 
سیارات  گردش  و  درخت  از  سیبي  افتادن 
در مدار، به پیشرفت چشمگیري دست یافته 

اواخر  تا  بزرگ  اشیاي  جهان  عملکرد  کشف  از  پس  فیزیکدان ها  است. 
این  به  آن ها  آوردند.  روي  ریز  اشیاي  جهان  به  به تدریج  نوزدهم،  قرن 
نتیجه رسیدند که فیزیک نیوتني در سطح زیراتمي صدق نمي کند. به نظر 

مي رسید دو دسته قانون بر دنیا حاکم است. 

 افكار قدرت دارند
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آن ها دریافتند در سطح زیراتمي، یعني سطحي که ریزترین جزء ماده 
در آن قرار دارد، یک ذره همزمان مي تواند در دو یا چند جا حضور داشته 
باشد. آن ذره بسته به آنچه دانشمند به دنبال یافتن آن است، ممکن است در 
قالب ذره یا موج ظاهر شود، که این ما را به سمت تکان دهنده ترین معناي 
ضمني فیزیک کوانتوم سوق مي دهد: عمل مشاهده موضوع مورد مشاهده 
را تغییر مي دهد. و خالصه این که اگر کنشي بر ذرة »الف« صورت گیرد، 
ذرة »ب« بالفاصله واکنش نشان مي دهد، حتي اگر فاصلة زیادي بین این 

دو ذره وجود داشته باشد. 
این  معناي ضمني اش  بود، چون  اینشتین  نارضایتي  سبب  مسئله  این 
بود که ارتباط بین دو ذره سریع تر از سرعت نور ایجاد مي شود و بنا بر 
فرضیة نسبیت او چنین چیزي ممکن نبود. دیوید بوم یکي از معتبرترین 
دانشمندان فیزیک کوانتوم دنیا و دست پروردة اینشتین توضیح پیچیده تري 

را مطرح کرده است که حامیان بسیاري هم دارد... 
ذرات به آن طریقي که ما تصور مي کنیم با هم »ارتباط« ندارند. بلکه 
در سطحي بسیار عمیق تر با هم مرتبطند؛ به عبارت دیگر همة چیزها با 
در  و  دارد  دیگر وجود  اشیاي  همة  در  یکي  اطالعات  مرتبطند.  یکدیگر 
نهایت این که کائنات هولوگرافیکي است. مثل »هولودك« در فیلم پیشتازان 
فضا: نسل آینده، وقتي کاپیتان پیکارد مي تواند تصمیم بگیرد در ساحل قدم 
بزند یا با هلي کوپتر پرواز کند، ما هم بر اساس افکار غالبمان تجربه اي را 

»انتخاب مي کنیم«.  
لِدویت،  مایکل  دکتر  نیست.  ـ تخیلي  علمي  داستان  یک  این  ولي 
فیلسوف و متکلم، گفته است که دیدگاه هاي علمي جدید مانند نظریة »ام« 
یا نظریة »ریسمان« که سعي دارند به شالودة واقعیت برسند، نشان داده اند 
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توصیه اي براي شما 

یک تجربة موفق و یک تجربة ناموفق خود را یادداشت کنید. هر یک را 
جداگانه در نظر بگیرید و حالت ذهنیتان را قبل از وقوع آن بررسي کنید. 
مطمئن  نتیجه  به  آیا  باشید!  روراست  بود؟  موقعیت چه  آن  از  توقع شما 
بودید یا بدترین ها را انتظار داشتید؟ اگر خود را عادت دهید که نتایج را به 
این صورت مرور کنید، به احتمال بسیار به تدریج به رابطة بین توقعات  و 

تجربة واقعیتان پي خواهید برد. 

که »واقعیت جامد نیست بلکه عمدتًا از فضایي خالي تشکیل شده است و 
بخش جامد آن بیشتر شبیه تصویري سه بعدي است نه واقعیتي زمخت و 

توپر. این واقعیت مواج و در مقابل قدرت فکر آسیب پذیر است«. 
داده  قرار  ما  اختیار  در  را  امکان  این  بار  اولین  براي  کوانتوم  فیزیک 
است که دریابیم تکانه هاي نامرئي فکر به نوعي به همتاي فیزیکیشان تبدیل 

مي شوند. 
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ایده اي روشنگر
ما تجربه هایمان را به ریسمان 

کلمات مي کشیم. 
آلدوس هاکسلي

هیل مي گوید: »یكي از نقاط ضعف بزرگ انسان هاي عادي این است 
که با کلمه اي به نام ‘غیرممكن’ آشنا هستند.« اگر افكار ما چنین قدرتي 
دارند و اگر ما براي نشان دادن آن افكار از کلمات استفاده مي کنیم، پس 

کلماتي که به کار مي بریم تأثیر بسزایي بر واقعیت زندگي ما دارند. 

باشد  قرار  »اگر  است:  گفته  یوستینُو  پیتر 
روزي دنیا منفجر شود، آخرین صدایي که 
به گوش مي رسد صداي متخصصي خواهد 
بود که مي گوید: ’این کار شدني نیست’.« 
امري  بودن  غیرممکن  به راحتي  انسان ها  اکثر  که  است  این  منظور هیل 
را مي پذیرند و به سادگي در مواجهه با اولین مانع تسلیم مي شوند. ولي 
اشارة او به واژگان مورد استفادة ما کشف هاي مهم دیگري را نیز در پي 

دارد. 
و  کلمه  هزار   615 داراي  آکسفورد  انگلیسِي  فرهنگ  جدید  نسخة 
میلیون ها واژة فني و پزشکي دیگر است. طبق برآورد انجام شده با این که 

واژگان شما دربارة شما چه مي گويند
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واژگان شما دربارة شما چه مي گویند

طور  به  مردم  دارد  وجود  انگلیسي  زبان  در  متداول  کلمة  هزار  دویست 
میانگین تنها بین دو تا ده هزار کلمه را به کار مي برند. در حالي که اگر 
کلمات ابزار اصلي توصیف تجارب و بیان افکار و خواسته هاي ما باشند، 
پس واژگان محدود در واقع توانایي ما در تجسم بخشیدن به این خواسته ها 

را محدود مي سازد. 
مفاهیم بدون کلماتي که توصیفشان کنند وجود خارجي ندارند. مثاًل 
بعضي از بومیان آمریکا کلمه اي به نام »دروغ« ندارند. مردمي که به چنین 
زبان هایي حرف مي زنند این مفهوم را نمي شناسند و به این ترتیب چنین 
مفهومي نه در تفکرشان وجود دارد، نه در فرهنگشان و نه در رفتارشان. 
گفته اند قبیلة تاسادي در فیلیپین براي توصیف حاالتي مثل »دوست نداشتن«، 
»تنفر« یا »جنگ« واژه ندارند. بدون وجود کلمه براي توصیف این مفاهیم خود 
این مفاهیم هم وجود خارجي ندارند. سؤالي که در این جا مطرح مي شود این 
است که: »شما معموالً از چه کلماتي استفاده مي کنید که بر تجربه تان از جهان 
تأثیرگذارند؟« اگر از کلمات محدودي استفاده مي کنید پس طیف تجاربتان هم 

محدود به کلماتي است که براي توصیف آن ها به کار مي برید. 
کلمات قطعًا از قدرتي چشمگیر برخوردارند. مثاًل، ثابت شده است که 
خود کلمة »عنکبوت« باعث ایجاد همان واکنش بیولوژیکي در فرد مبتال 
به »عنکبوت هراسي« مي شود که در صورت حضور عنکبوتي واقعي در او 
از آن ها براي توصیف خود و احساساتتان  پدید مي آید. کلماتي که شما 
اگر جزو  مثاًل،  دارند.  فیزیولوژي شما  بر  تأثیر مستقیمي  استفاده مي کنید 
افرادي هستید که دائمًا مي گویند »خسته ام«، جاي تعجب نیست که همیشه 

احساس خستگي کنید. 
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دامنة واژگان خود را گسترش دهید، به خصوص در زمینة مربوط به هدف 
قطعي و اصلیتان. براي توسعة معلومات دربارة موضوع مرتبط با آن هدف، 
یا مشترك نشریات صنعتي شوید یا یک واژه نامة خوب بخرید و هر روز 
چند کلمه از آن را حفظ کنید. سپس از این کلمات در مکالمات روزمرة 
خود استفاده کنید. همچنین هر وقت در تلویزیون یا مطبوعات به کلمه اي 

ناآشنا برمي خورید، معني آن را در واژه نامه پیدا کنید. 

نورمن کازنز بارها و بارها متوجه شده بود هنگامي که تشخیص داده 
مي شود فردي مبتال به بیماري وخیمي مانند سرطان یا بیماري  قلبي است، 
صِرفِ برچسب دار بودن وضعیتش به احساس ناامیدي مي انجامد و همین 
امر باعث ایجاد اختالل در کارایي سیستم ایمني ا ش مي شود. در صورتي 
از چنین برچسب هایي دچار نشود،  به افسردگي ناشي  بیمار  این  که اگر 
سیستم ایمني  اش بهتر کار مي کند و احتمال بهبودي ا ش افزایش مي یابد. با 

تغییر واژه هایتان زندگي را به روشي جدید تجربه کنید. 



25

5

ایده اي روشنگر
ما همه چیز را همان طور که 

هست نمي بینیم، بلكه همه 
چیز را از دیدگاه خودمان 

مي بینیم. 
تلمود

به گفتة هیل، »دیگر نقطه ضعف رایج مردم این است که عادت دارند هر 
کسي یا هر چیزي را بر اساس فكر و باور خود ارزیابي کنند«. به بیان 
دیگر بسیاري از مردم تصور مي کنند نگرش خودشان در مورد دنیا تنها 
نگرش موجود است و قضاوت هاي آنان نیز بر اساس چنین برداشت 

نادرستي صورت مي گیرد. 

دانشمندي  و  فیلسوف  کورزیبسکي،  آلفرد 
که به سبب بسط معناشناسي عمومي شهرت 
زمین  خودِ  زمین  »نقشة  است،  گفته  یافته، 
نیست«. این یعني تصور شما از یک رویداد 
یا وضعیت دقیقًا همان چیزي نیست که رخ 
داده است، بلکه فقط یکي از تفاسیر ممکن 

انسان ها  فیلتر  سیستم  است.  کرده  عبور  شما  حواس  فیلتر  از  که  است 
متفاوت، و بخشي ذاتي و بخشي اکتسابي است. این سیستم در طول زمان 
ارزش ها،  فرهنگي،  انتظارات  شرطي شدگي،  زندگي،  تجارب  تأثیر  تحت 

پذيراي افكار و ايده هاي جديد باشيد
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باورها و نگرش هاي شما ایجاد مي شود و بر دیدگاه شما در مورد جهان 
تأثیر مي گذارد. 

کافي است از مأمور پلیس در یک صحنة جنایت ]در این مورد[ بپرسید، 
او به شما خواهد گفت که اگر از دو نفر بخواهید تا اتفاقي را که افتاده 
برایتان تعریف کنند، تفاوت میان روایت آن ها متعجبتان مي کند. مثاًل، یکي 
از آن ها به بلوز مظنون توجه کرده چون شکل روي آن او را به یاد کتابي 
انداخته که در کالج خوانده بوده است. در حالي که شاهد دیگر به بلوز او 
توجهي نکرده چون چیزي را به خاطر او نمي آورده است. به همین دلیل 
جزئیات آن به یادش نمانده. هر یک از شاهدها بر مبناي تجارب گذشته 
و سیستم فیلتر اطالعاتش به چیزهاي مختلفي توجه مي کند. موضوع این 
نیست که یکي از آنان راست و دیگري دروغ مي گوید، بلکه هر یک ماجرا 

را از دیدگاه خود تعریف مي کند. دقت هیچ  کس صد درصد نیست. 
کارل یونگ روانپزشک مشهور سویسي هم همین موضوع را با کمي 
تفاوت به این شکل بیان کرده است: »ادراك یعني فرافکني.« به بیان دیگر، 
آنچه به تصور ما واقعیت دنیاست، در واقع )حداقل بخشي از آن( فرافکني 
اگر فردي کج خلق و عصباني  اعتقادات ما دربارة زندگي است.  باورها و 
باشد، این ویژگي ها در تجربة او از زندگي منعکس مي شود، و با افراد و 
اوضاعي مواجه مي شود که این دیدگاه را تثبیت مي کنند، یا او صرفاً زندگي 
را از طریق این فیلترها تفسیر مي کند. در هر حال، خشم و تلخي بر تجربة 
او از زندگي  حاکم مي شود. هیل براي تقویت این نکته به گفتة فیلسوف 
در  که  زشتي هایي  عمدة  بخش  دریافتم  »وقتي  است:  کرده  اشاره  گمنامي 
دیگران مي بینم، صرفاً بازتابي است از طبیعت خودم، بسیار متعجب شدم.« 

هیل دربارة افراد بدبین و ناامید هشدار داده است. عملي بودن یا نبودن 
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آیا  کنید.  فکر  شده  شما  ناراحتي  و  دلسردي  باعث  اخیراً  که  موقعیتي  به 
عاملي که شما را ناراحت کرده بازتابي از رفتار خودتان نیست؟ اگر کسي 
شما را سرزنش کرده، شاید به این دلیل باشد که شما هم اغلب دیگران را 
این موقعیت را بر اساس  این است که شما  امکان دوم  سرزنش مي کنید. 
ادراکات خود به اشتباه تفسیر کرده اید و تفسیرتان با واقعیت مطابقت ندارد. 
طرف  با  امکان  صورت  در  و  کنید  بررسي  را  دیگر  استدالل  سه  حداقل 

مقابلتان حرف بزنید و سوء تفاهم را برطرف کنید. 

پذیراي افکار و ایده هاي جدید باشید

موضوع یا کاري در درجة اول در ذهن افراد شکل مي گیرد. اگر همیشه به 
شکست فکر کنیم، بدون شک شکست خواهیم خورد چون این طرز فکر 

در زندگي ما منعکس مي شود. 
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است...  غوطه ور  آن  در  زمین کوچک  این  که  »هوایي  مي گوید:  هیل 
شكلي از انرژي است که با ارتعاشاتي بسیار پربسامد در حال حرکت 
است. این هوا سرشار از شكلي از قدرت کائنات است و این قدرت 

خود را با ماهیت افكار ما تطبیق مي دهد.«
 

اشاره  »مایا«  به  باستاني  عرفاي  قرن هاست 
کرده اند که معني آن »توهم« است. اکثر مردم 
تصور مي کردند این مفهوم تنها یک استعاره 
به نظر مي رسد آنچه ما  است. در حالي که 
»سمفوني  واقع  در  مي پنداریم،  »نامتعارف« 
و  است  امواج  شکل  به  عظیمي  و  پرطنین 
داراي حوزة فرکانسي است که بعد از عبور از حواس پنجگانه به جهاني 
که مي شناسیم منتقل مي شود«. در واقع واقعیات  زندگي ما از جمله ثروت، 
اندازه که زماني تصور مي شد، به  یا فقر،  به آن  شادي، سالمتي، بدبختي 
وضعیت و محیط زندگي بستگي ندارد، بلکه حاصل رابطة علت و معلول 

قدرت كائنات با افكار شما هماهنگي دارد 

ایده اي روشنگر
انتظار بهترین ها را داشتن 

به  سادگي ترسیدن از 
بدترین هاست. با این تفاوت 
که چنین طرز فكري سالم تر، 

سودمندتر و مفرح تر است.
دکتر فیلیپ هامبرت، نویسنده
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از این رو، مایا به  با آن هماهنگ مي کنیم.  فرکانسي است که ما خود را 
توهمي اشاره دارد که ما با محدودیت هاي فکرمان ایجاد مي کنیم. ضمیر 
ناخودآگاهمان بر اساس آن مرزها زندگي را تجربه مي کند و هوش کائنات 

هم وفادارانه آن را منعکس مي سازد. 
دکتر ماسارو اموتو در کتاب پیام هاي پنهان آب قدرت و نفوذ فکر یا 
سایر محرك هاي غیرفیزیکي را بر واقعیت نشان داده است. او از یک منبع 
آب نمونه اي برداشت و آن را به مقادیر کم در پانزده ظرف آزمایشگاهي 
ریخت و آن ها را به مدت سه ساعت در دماي 25 درجه زیر صفر منجمد 
کرد. سپس نمونه ها را در دماي پنج درجه زیر صفِر یخچال قرار داد و به 
 وسیلة میکروسکوپ از کریستال هاي یخزده عکس گرفت. همین آزمایش 
جمله  از  محرك هایي  معرض  در  دادن  قرار  با  ولي  آب،  نمونة  همان  با 
موسیقي، کلمات مثبت و دعا انجام شد. اموتو در کمال تعجب دریافت که 
افزودن شواهد بیشتری از قدرت فکر و زبان باعث تغییر شکل کریستال ها 
مي شود. قرار دادن نمونه ها در معرض موسیقي بتهوون، دعا، و کلماتي از 
جمله »عشق« و »متشکرم« باعث ایجاد کریستال هایي زیبا و کامل شد. در 
حالي که قرار دادن آن ها در معرض موسیقي »ِهوي متال« )نوعي موسیقي 
مي کشمت«  مي زني.  هم  به  را  »حالم  مانند  عباراتي  و  الکترونیکي(  راك 

باعث ایجاد کریستال هایي زشت و معیوب شد. 
هم  استنفورد،  دانشگاه  فارغ التحصیل  و  فیزیکدان  تیلر،  ویلیام  دکتر 
قدرت فکر و نیت را ثابت کرده است. او از چهار واسطة خبره خواست 
توجهشان را بر جعبه اي الکترونیکي متمرکز کنند. قصد آن ها »افزایش یک 
درجه اي pH آب« بود. سپس این جعبه ها و جعبه هاي کنترل را در فاصلة 
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بار بعدي که قرار بود در جلسة مهمي شرکت کنید پنج تا ده دقیقه قبل از 
آن به نیتي که در سر دارید فکر کنید. نتیجة مطلوبتان را در ذهن مرور کنید. 
جزئیات کامل آن را در نظر بگیرید و آنچه مي خواهید بگویید و بشنوید در 
ذهنتان تمرین کنید. احساستان را در چنین موقعیتي مجسم کنید و با آن نیت 

و پیامد مثبت ارتباطي واقعي برقرار کنید. ببینید چه اتفاقي مي افتد.

نُه سانتیمتري نمونه هاي دیگري از همان آب قرار دادند. با در نظر گرفتن 
این موضوع که افزایش یک درجه pH در بدن انسان مي تواند کشنده باشد، 
حال،  این  با  است.  از یک هزارم  کمتر  آن  طبیعي  افزایش  آماري   احتمال 
جعبه هایي که قصد افزایش pH روي آن متمرکز شده بود pH آبشان واقعًا 

تغییر کرد.
هیل یادآوري کرده است که: »تکانه هاي فکري اَشکالي از انرژي هستند. 
وقتي شروع به فکر کردن مي  کنید، در واقع انرژي اي را که طبیعت در خلق 

زمین از آن استفاده کرده به خدمت خود درمي آورید.« 


