
 يلي راحت تر و سريع تر موفق شويدمعجزه هاي زندگي را جذب كنيد تا خ

كسي كه براي اولين بار توانست ارتباطي بين قوانين فيزيك كشف كند و بتواند ذهن  دانند؛ قرن ميرا نابغه  آلبرت انيشتين
و با اين جمله خواست به ما بفهماند اين دنيا بر اساس قوانيني اداره » خدا آن باال تاس نمي اندازد« خدا را بخواند و بگويد

دهد تا رويداد يا  ند، بلكه به بهترين نحو آنها را در كنار هم قرار ميك شود كه حتي خدا هم آنها را براي بندگانش نقض نمي مي
 ! معجزه اي رخ بدهد …حتي

رادي در سراسر زندگي ام اف« اي كه با روزنامه اي انگليسي داشت اين جمله طاليي را گفت به همين دليل بود كه در مصاحبه
اي  ادي به معجزه ندارند و هيچ معجزههيچ اعتق  آنهايي كه: بندي كنم  دستهتوانم  دسته مي ٢ام را در  را كه با آنها ارتباط داشته

  .»بينند معجزه است بينند؛ و آنهايي كه هر آنچه را مي هم نمي
معجزه يعني شما  كنيم، منظور ما نصف كردن خورشيد يا روز را شب كردن در يك لحظه نيست؛ وقتي صحبت از معجزه مي

لباس توليد كنيد و در اتوبوس درست كسي در كنار شما بنشيند كه بهترين اطالعات را در  بخواهيد كسب و كاري در صنعت
 .اين زمينه دارد و شما را به كسي معرفي كند كه به شما كمك كند تا شروع به توليد لباس كنيد

از دست شما ديگر يد كن آيد و درست آنجايي كه فكر مي تان همزمان بوجود مي يعني وقتي ده مشكل بزرگ در زندگيمعجزه 
شوند و به بهترين نتيجه دست  عجيب، منطقي و غيرقابل باوري مشكالت يكي پس از ديگري حل مي آيد، به طرز كاري بر نمي

 .كنيد پيدا مي

 خواهيد موفق شويد؛ مي فرض كنيم شما كه درحال حاضر درحال خواندن اين مقاله هستيد، هدف اصلي تان اين است كه
اما  …، تالش، آمادگي قبلي وتلقين مثبت سازي ذهني،، تصويرگذاري هدف : دهيد تمام كارهاي الزم را انجام ميخب، طبيعتا 

؛ زيرا نه تنها شما را به ش هدر رفتهد تماماي هستيد و اين همه زحمتي كه كشيده تانكنيد سر جاي اول در آخر روز احساس مي
 …تان برويد اما حاال از اينجا رانده و از آنجا ماندهباعث شده از ديگران جدا شويد تا دنبال آرزوي تان نرسانده بلكه خواسته

 ! احساس بدي است

شان بدون هيچ تالش و كوشش بيش از حدي،  در زندگي كامال عاديبينيد كه  و در همين اطراف خودمان افرادي را هم مي
 ! معجزه چيزي مانند …توانستند از قبل فكرش را كرده باشند گيرند كه به نظرتان اصال نمي ناگهان در چنان شرايطي قرار مي

 چرا اين معجزه براي شما رخ نداد؟

 داديد، اما بدون كمترين بازده مثبت؟ گذشتگي به خرج ميچرا بايد شما براي موفقيت اين همه تالش و كوشش و از خود 

اي برايتان رخ  رخ دهد، دقيقا هيچوقت هيچ معجزه اگر شما در زندگي منتظر بمانيد تا معجزه جريان از اين قرار است كه
 ! مخصوصا اگر واقعا احساس كنيد ديگر وقتش است  …نخواهد داد

 .ابتدا بايد اصول اوليه آنرا بلد باشيد خودتان باعث شويد اتفاق بيافتند، اماتوانيد شما  معجزه واقعيت دارد و مي

 .توانيد بدون رعايت اصول اوليه آن منتظر وقوع باشيد شما نمي

در اين مطلب شما قرار است با اصول اوليه براي رخ دادن معجزه آشنا شويد و كامال شگفت زده شويد كه چرا بعضي از اصول 
 .كرديد براي موفقيت الزم است انجام دهيد كاري بوده است كه تاحاال فكر مي آن كامال مخالف

 شما به حمايت احتياج نداريد )١( اصل شماره

  ! باشد نه هدف وسيله اما حامي بايد  داشتن حامي، عالي است؛
 .خودتان باشد؛ آسان نيست اما بايد ياد بگيريد ١شما بايد يادبگيريد خودتان حامي شماره 

ند؛ ا خت به خودشان اميد و انگيزه دادهخودشان در اوضاع و شرايط س. اند فق دنيا خودشان حامي خودشان بودهمو افراد
 .برسند ١اند به اصل شماره  اند و با اين كار توانسته خودشان خودشان را تشويق كرده

و يا بايد حتما حامي داشته باشيد تا موفق شويد، يك نفر بايد  شويد چون حامي نداريد ميكنيد شما موفق ن احساس مي اگر
به شدت در   يك نفر بايد باشد كه به شما آفرين بگويد،  هاي سخت تان نشان دهد، به خاطر تالش باشد تا راه و چاه را به شما

 .اشتباه هستيد

 .هستي هستيد؛ آگاه باشيد و خودتان حامي شماره يك خودتان باشيدشما با اين كارتان در حال دور كردن معجزات عالم 

  



 ما هميشه بايد تصور كنيد در برابر هزاران نفر در حال اجرا هستيدش) ٢( اصل شماره

اي كه در حال رقابت و تالش هستيد افراد و رقيبان كمي هستند بايد طوري براي خودتان تصويرسازي كنيد  حتي اگر در حوزه
 .كند حال رقابت با چندصد رقيب قوي و سرسخت هستيد و تمام دنيا كار شما را مشاهده ميكه در 

ساعته در حال كار و تالش است تا از شما جلو  ٢٤براي مثال در كسب و كار شما بايد طوري كار كنيد كه يك رقيب فرضي 
 .بزند؛ و شما نبايد اين اجازه را به او بدهيد

شويد و يا ديگر از ادامه  كنيد، دلسرد مي ها كارها را نصفه و نيمه رها مي ا شما خيلي از وقتزير اين اصل هم آسان نيست؛
 .دهند شويد و اين درست همان زماني است كه كمي بعد از شروع دوباره معجزات رخ مي خسته مي

انتشارات  ٣٠٠زد بيش از كتابش را بعد از اتمام ن» سوپ جوجه براي روح« هاي نويسنده سري كتاب جك كنفيلد براي مثال
دانست كه درست همان لحظه است كه كمي بيشتر تالش  براي چاپ برد و هيچكدام از آنها به او جواب مثبت ندادند؛ اما او مي

 .دهد و تسليم شرايط نشد كند معجزه رخ مي

ميليون نسخه  ١اول رونمايي در روز  او انتشارات ديگري رفت كه تازه تاسيس بود و قبول به چاپ كتابش كرد و اين كتاب
 .به همين سادگي معجزه رخ داد !فروش رفت

 آزادي در رهايي از امنيت است) ٣( اصل شماره 

كند از  تان كه فكر كردن به آن شما را غرق در شوق مييل نيستيد براي بدست آوردن اهدافتان خوب است و ما حقوق آخر ماه
 .شوند تان دور مياز زندگياي  بدهيد؟ معجزات درست در چنين لحظهدست 

  شما واقعا بدست آوردن آرزوهايتان برايتان مهم است يا حقوق سر ماه؟
 .شما ابتدا بايد تكليفتان را روشن كنيد كدام يك مهمتر است و بعد منتظر معجزات باشيد

  .امنيت طلبي، ذات انسان است
خانواده شما نيز . يافتند تا امينت همديگر را بيشتر كننددر همان دوران اوليه انسان هاي نخستين گروه هاي انساني تشكيل 

بيند و اين وظيفه  اين غريضه را دارد و سفر مخاطره آميز موفقيت شما را چيزي بيش از امنيت و آسودگي زندگي روزمره مي
 .شماست كه به آنها آگاهي دهيد

 : را يادتان باشد مارك تواين اين گفته  خواهيد؛ كنيد، پس طوري زندگي كنيد كه مي شما فقط يكبار زندگي مي

  ايد چرا؟ دوم، روزي كه متوجه شده. ايد اول، روزي كه متولد شده... تان دو روز مهم وجود دارد در زندگي
 تمركز كنيد تا از بهانه ها دور بمانيد) ٤( اصل شماره 

دهد چون به حقوق آخر ماه نياز  تان به شما اجازه نميخواهيد اجرايش كنيد اما كار فعلي تان رسيده مياي به ذهن اگر ايده
 .و دنبال روياهاي تان برويد) اصل شماره سه(كنيد  هرچه سريع تر آنرا ترك …داريد

  ! هرچه زودتر اين تصميم را بايد بگيريد
، حال چه با تان را از ياد شما خواهد بردبينيد و هرطور شده روياي مي )امنيت( زيرا مغزتان آنرا مخالف جريان هميشگي

 ! تان فراموشي به خاطر مشغله روزمرهگي و يا حتي به ساد» …بيخيال حاال وقت زياده«هاي مختلف  بهانه

رسد، مخصوصا زماني كه انتظار آنرا نداشتيد، اين يك نشانه خوب از معجزاتي است كه  تان مياي به ذهن شما اگر ايده
 .اند د بي دليل به ذهن شما رجوع نكردهآنها را جدي بگيريد و بداني. خواهند اتفاق بيفتند مي

 همان قهرماني شويد كه الهام بخش ديگران استبايد تبديل به ) ٥( اصل شماره

 .دهيد اگر كاري ارزشمند انجام دهيد، ناخودآگاه زندگي خيلي از مردم را تحت تاثير قرار مي هيچوقت فراموش نكنيد؛

  ! شايد خودتان هيچوقت متوجه آن نباشيد
تان نيز تحت تاثير اين حركت شما قرار خواهند نا بدست آوريد ناخودآگاه اطرافياتان رگر شما شجاعت دنبال كردن روياهاياما ا

 .شود تا خودشان نيز بدنبال روياهايشان بروند گرفت و اين كار شما برايشان الهام بخش مي

  .بي جهت نيست كارآفرينان بزرگ كه لحظه به لحظه زمانشان برايشان ارزشمند است



! كنند، بدون هيچگونه چشم داشت مالي ن چون و چرا قبول ميشود بدو هنگامي كه از آنها دعوت به سخنراني براي جوانان مي
 .دانند هرچقدر بيشتر براي ديگران الهام بخش باشند معجزات بيشتري در زندگيشان خواهند ديد آنها مي

 شما قدرت تغيير زندگي تان براي هميشه را در وجودتان داريد) ٦( اصل شماره

  .بايد شروع كنيدهمين امروز؛ از همين االن   .منتظر نمانيد
ياهاي تان تالش كنيد فكر نكنيد اگر چند هفته بعد شروع كنيد براي رو. اوضاع و شرايط هيچوقت به خوبي االن نخواهد بود

شود تمام معجزات بلوكه  اين دقيقا كاري است كه باعث مي ! تان را بگيريد و يا فعال حس و حالش نيست حقوق ماهانه
 …شوند

نند من و شما انتظار اي از زندگي شان هما ها و افراد موفق هم در برهه كارآفرين ياد صبر كرديد؛ همهشما تا به االن هم ز
! ديگه بسه « اند، اما يك روزي در يك جايي در يك زمان خاصي تصميم مهمي گرفتند و با خودشان گفتند زيادي كشيده

 »…همين االن شروع ميكنم

شايد اگر  …شايد اگر منتظر بمانيد فعال تابستان است خوش بگذرد. ماهتان را بگيريدشايد اگر منتظر بمانيد تا حقوق اين 
تان را از دست داديد و هم يك ي در كار نباشد و شما هم زمان-»بعد« شايد هيچ …منتظر بمانيد فعال درسم رو بخونم بعد

 …عالمه معجزه خوب كه منتظر اقدام شما بودند تا نمايان شوند

تر از زندگي براي  بخش تر و لذت تان به ندرت آسانگي در مسير تحقق روياهايزند؛ ن شروع كنيداز همين اال پس،
 .داشتن امنيت است


