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چگونه به قدرت باور پی بردم؟

از  یوجود دارد که تنها بخش محدود یعلم خاص ایبه نظر شما قدرت، عامل و  ایآ

ساز  یابزار زندگ نیداشته و با استفاده از ا یقدرت مافوق تصور دسترس نیمردم به ا

 ابندی یدست م یکنند بلکه به سعادت و ثروت ینه تنها همه مشکالت خود را برطرف م

 نیداشته و هدفم از نگارش ا مانیا ییجادو رتقد نیگنجد؟ من به ا یکه در ذهن نم

قدرت  نیاستفاده از ا یکتاب به چگونگ نیاست که خواننده با خواندن ا نیکتاب ا

.ابدیدست  کرانیب یآن به ثروت امدیمسلط شده و پ ییجادو

 یاقتصاد رانیاز مد یتعداد یدر لس آنجلس برا 1۹33سال  یکه در حوال یزمان

 ی( سخنران T.N.Tلرزاند )  یرا م ایکه دن ییرویدرباره موضوع کتابچه ام تحت عنوان ن

مکان حضور  نیروزنامه معتبر در ا کی رانیاز سردب یکیکردم، برحسب اتفاق  یم

را  یزیچ یروحان یایشما از دن را در روزنامه اش درج کرد: ریداشته و مطلب ز

 یجادو یمسئله به سادگ نیراز آلود برخوردار بوده و ا یتیکه از ماه دیاستخراج کرده ا

 یهر فرد باورمند ی. به زبان ساده تر، راز مورد اشاره شما بسادگدده یم حیاتفاق را توض

کند.  یرا سعادتمند م
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به ابزار و  که دمیباور رس نیبه ا جینوع اظهار نظر بود که به تدر نیبه واسطه ا بله،

را محقق کنم. اما من  یتوانم هر خواسته ا یم لهیوس نیام که بد افتهیدست  یفرمول

ساز ندارم و  یزندگ ییفرمول جادو نیا یبه راز آلودگ یاعتقاد ریسردب نیبرخالف ا

است که تنها تعداد  نیکند، ا یم هیفرمول توج نیا یصفت را برا نیکه ا یزیتنها چ

 کنند.  یاستفاده م ییطال دیکل نیاز ا ااز انسانه یمعدود

 یقدرت» عنوانتحت  یا و نگارش کتابچه یسخنران قیاز طر شیکه چند سال پ یزمان

 قدرت مافوق تصور ذهن()مفهوم  نیدر آموزش ا ی( سعT.N.T« ) لرزاند یرا م ایکه دن

 ییمفهوم و قدرت جادو نیباور نداشتم که مردم بتوانند ا زیکردم خودم ن یبه مردم م

 مانیقدرت ا نیهمه من با تمام وجودم به ا نیراسخ( را درک کنند. با ا مانیذهن )ا

شد.  یم تیروز به روز تقو انثروتمند یمال یدر اثر دستاوردها زین مانمیا نیداشته و ا

بوده ام که با استفاده  یها شاهد و ناظر رشد اشخاصسال نیا یبه زبان ساده تر، من در ط

خود  یمال یثروت خود را چند برابر کرده و به همه خواسته ها ییفرمول جادو نیاز ا

 را یخواستند که کتاب دوم یم انمیاست که اگر چه اطراف نیا قتیشده اند. حق لینا

مفهوم )فرمول(  نیدر آورم اما از آنجا که درک ا ریرابطه به رشته تحر نیدر ا زین

 نکهیآورد، تا ا یام را فراهم م یمسئله اسباب سرخوردگ نیاکثر مردم دشوار بود ا یبرا

( را در دسترس  T  .N  .Tاز کتاب اولم )  یقابل توجه یکه نسخه ها یزن کتابفروش
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رسال کرد: از آنجا که ا میمضمون را برا نیبا ا یقرار داده بود، نامه ا انشیمشتر

 ییجادو فرمول نیموضوع است که به ا نیا انگریات آشکارا ب نیآتش یها یسخنران

خواه  یابیو چون همه اشخاص جاه طلب و کام یراسخ دار مانیا (یات ) قدرت ذهن

آموزه  نیکردن ا رتریجهت فراگ نیجلسات شرکت کنند، بنابر ا نیتوانند در ا ینم

. چون رسالت یخواننده قرار ده اریرا در اخت یگریکه کتاب د یندار نیجز ا یچاره ا

 کند.  یحکم م نیتو چن یو انسان یاخالق

 دیترد یشخص لیکه گفتم من در نگارش کتاب کامل و جامع حاضر به دال همانطور

باالخره مرا بر آن داشت که  یشخص لیاز نوع فوق به همراه دال یداشتم اما محرکات

از خوانندگان قرار  یعیوس فیط اریدر اخت« باور یجادو»کتاب حاضر را تحت عنوان 

بوده است که از آنجا  نیکتاب جامع ا نینگارش ا یام برا یشخص لیدهم. از جمله دال

 ونیسیاول به عنوان سرباز و عضو کم یعمرم در جنگ جهان یاز سالها یکه بخش

از  یگریشده است و چون بهتر از هر کس د یدر فرانسه و آلمان سپر یالتی( اأتیه

پس از جنگ از  طیاشخاص در شرا نیرزمندگان بازنشسته آگاه هستم و چون ا طیشرا

که خواهان  یخواه یافراد ترق نطور،ی. همستندیخودشان با یپاها یرو دیبا یماد هیزاو

دست سبب  نیاز ا یهستند، عوامل و مسائلالزمه محروم  یبوده اما از ابزارها یابیکام

 درآورم.  ریکتاب حاضر را به رشته تحر تیشد که در نها
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 نیکتاب ا نیا یو سخن اصل امیپ د،یتاکنون متوجه شده ا یکه به احتمال قو همانطور

را محقق سازد  یا دهیسنج یهر آرزو قدرت باورتواند با استفاده از  یاست که فرد م

دسته از  نیعلت ا نیکنند، بد ینم دییرا تا ییراهکار جادو نیو چون همه خوانندگان، ا

و احمق بخوانند که قصدم از  وانهیشارالتان، د اد،یش یاست مرا آدم ممکنخوانندگان 

و  یاست که کارنامه کار یدر حال نیکردن مردم است و ا سهیکتاب سرک نینگارش ا

 کند.  یپندار را باطل م نیا یبسادگ میحرفه ا

 

 نهانه ت یدر آمده و در ثان ریام به رشته تحر یکتاب پس از پنجاه سالگ نیچون اوال ا

از عمرم  یرا تجربه کرده ام بلکه بخش قابل توجه یدشوار یاقتصاد یها تیمن موقع

 سیاداره پل ژهیمثال من گزارشگر و یشده است برا یسپر یدر حوزه روزنامه نگار

سبب شده  یحرفه ا تیموقع نیبودم و ا یمذهب اتینشر ریحال سردب نیبوده و در ع

)روح باوران(،  انیگرا تیدرمانگران، معنو ذهن ،یمذهب یبا مقامات کیاست که از نزد

 یپرستان و حت دیباوران، خورش دیرهبران توح ،ینید شانینواند ،ینیدانشمندان علوم د

 فرقه ها آشنا شوم.  نیا ییماورا یالمذهبان حشر و نشر داشته و با باورها
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و  رتیعمرم اسباب ح یدر طول سالها زیتر ن ینیتجارب و موارد ع گر،یطرف د از

مختلف در  لیاست که من بکرات به دال نیتجارب ا نیتعجبم شده است. از جمله ا

است  یدر حال نیبوده ام و ا مارانیبمکان شاهد مرگ  نیشده و در ا یبستر مارستانیب

حادشان در  یماریب رغمیبوده اند که عل یتربس زین یمارانیمجاور من ب یکه در تختها

شامل  تیواقع نیبلند شده اند و ا یماریو از بستر ب افتهیظرف چند شبانه روز بهبود 

 شود.  یم زیحال افراد مفلوج ن

 

هستند که آرتروز و التهاب مفصلشان  یشناسم که مدع یرا م یمن اشخاص نطور،یهم

شامل  یباور درمان نیعالج کرده اند و ا اندور دستش یدستبند مس کیرا تنها با بستن 

 از یکه برخ یمعن نیشود. بد یم زین یشدن توسط مار زنگ دهیدست و گز لیحال زگ

به جان  جانهمه  نیرا وارد بدنشان کرده اند، با ا یسم ینوع زهرها نیباورمندان، ا

 نکرده اند.  میتسل نیآفر

 

از  رتمیباور( بهت و ح یبه جادو ی)باورمند یبلند ذهن مشغول یسالها نیا یط در

 عیچگونه مردان و زنان بزرگ به قله رف نکهیشده و آن ا دیتشد زین یگرید هیزاو

 نیاند. هم افتهیدست  یافسانه ا یبه ثروت یشده و چگونه برخ لیو عظمت نا یبزرگ
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باور مثبت  قیشناسم که تنها با تزر یرا م یشورز یها میت انیچند از مرب یمن تن طور

 اند.  افتهیبزرگ دست  یها یروزیبه پ کنانشانیبه ذهن باز

 یعنی یشناسم که در اوج رکود بزرگ اقتصاد یرا م یمن تجار و صنعت گران نیهمچن

 یم یکارانشان به سختکه هم یو در حال یقرن گذشته در اوج ناباور یدهه س یسالها

 نیکلمه در هم یو کارشان را روشن نگه دارند به مفهوم واقع کسبتوانستند چراغ 

 کردند.  یپول پارو م زیرکود ن اهیدوران س

 

رسد که من  یبرداشت م نیفوق، خواننده به ا یهر شکل، با توجه به اشارات گذرا به

برداشت کامال درست  نیبرخوردار بوده ام و ا ایکنجکاو و پو یاز ذهن یبه طور ذات

بوده ام بلکه  دهیچیپ لیاز مسا یینه تنها به دنبال راز گشا یاست، چون از زمان خردسال

 کردم. یم رابیهزاران کتاب مرتبط س نعطش سرکشم را با خواند نیا

مدرن، عرفان،  یچون روانشناس ییها نهیرا در زم یشماریب یمثال من کتاب ها یبرا 

مقوالت  ،یوگادرمانی ،یجادوگر ش،ینواند یفرقه ها ،یعلوم اله ،یمذهب یها نیآئ

 رقخا یو قوا لیاکثر مطالب مرتبط با مسا ی( و به طور کلعهیماوراء الطب یکیزیمتاف

به نقاط  لیمسا از یاز برخ ییحال جهت رازگشا نیرا مطالعه کرده و در ع یالعاده ذهن

 سفر کرده ام.  زیدورافتاده ن
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وابسته مطالعه کرده  لیکه گفته شد من صدها کتاب درباره قدرت ذهن و مسا همانطور

بوده و باالخره  دهیچیو پ بیعج یتعداد ه،یما یب یتعداد شمار،یب یکتابها نیا نیام. از ب

توجه ام را به  گریاز دو گروه د شیب ریگروه اخ نیو نافذ بودند که ا قیعم زین یتعداد

مطالب کتاب  ییطال یرشته ا قیو عم یجد یکتابها نیدر ا نکرد. چو یخود جلب م

 یدسته از کتابها م نیا یموجب عمق و غنا لهیوس نیمتصل کرده و بد گریکدیرا به 

 استوار نبود.  یمانیراسخ و ا یجز باور یزیچ ییطال فیرشته ظر نیشد و ا

باورمندان  نیا یرا برا یدرمان مانیراسخ باورمندان است که اسباب ا مانیا نیبله، ا

رهنمون  یابیاست که فرد را به اوج سعادت و کام یقلب مانیباور و ا نیفراهم کرده و ا

 یخواننده مطرح شود که چرا باور قلب یپرسش برا نیسازد. اکنون ممکن است ا یم

 بت را جابجا کند؟ پرصال یکوهها یتواند حت یمعجزه گر بوده و م

 نیتوان داد. با ا یپرسش نم نیبه ا یکننده ا نعکنم که جواب قا یصادقانه اعتراف م

قدرت سحر  نیناب بوده و هم یجادو یکه باور حاو نیهمه آنچه که مسلم است ا

کند و از آنجا  یمختلف فرد را فراهم م یاست که موجبات تحقق خواسته ها زشیآم

 کارمعلت اف نیقدرت شده بودم، بد نیکه من به واسطه مطالعات دامنه دارم متوجه ا

 باور به گردش در آوردم.  یرا در حول عبارت جادو
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در کل مطالب کتاب  ییطال فیرشته ظر کی ق،یعم یکتابها نیکه گفتم در ا همانطور

 نیمطالب ا یوستگیو پ انسجامبود که سبب  فیظر ییرشته طال نیامتداد داشته و هم

علت بر  نیکردم بد یکتاب ها را درک م نیا امیو چون من پ شدیدسته از کتابها م

درآورم در  ریرا به زبان روز به رشته تحر یکتاب مشابه زیباور بودم که اگر من ن نیا

 کنم. ییراز بزرگ سعادت، رازگشا نیتوانم از ا یم یآن صورت به سادگ

لرزاند  یرا م ایکه دن ییرویرا تحت عنوان ن یبود که کتابچه ا تیذهن نیلذا براساس ا 

 (T  .N  .Tبه رشته تحر )ازیبه ن لهیوس نیبود که بد نیام ا یقلب دیدر آورده و ام ری 

 نیا یانتظارم برآورده نشد و علت اصل نیپاسخ دهم. اما برخالف تصورم ا ازمندانین

سالها خوانندگان پس از مطالعه کتابچه ام به اطالعم  نیا یبود که در ط نیا یناکام

عموم باشد و  یاز آن است که قابل استفاده برا تر دهیچیرساندند که مطالب کتاب پ

و  انیکارفرما ع،یصاحبان صنا یسالها مرتب برا نیا یبود که من در ط یدر حال نیا

بر  زیروز به روز ن کردم و یم یسخنران ییفرمول جادو نیکسبه جزء و کل راجع به ا

تک  یبرا نستمتوا یشد و چون نم یبخش افزوده م یمفهوم زندگ نیتعداد مشتاقان ا

را در دستشان  ییطال دیکل نیکرده و ا یباوران سخنران یسعادت طلبان و زندگ نیتک ا

گرفتم که نه تنها مطالب کتاب اولم را بسط دهم بلکه تا سر  میعلت تصم نیبگذارم بد
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کنم تا همه سعادت طلبان  انیرا به زبان ساده و قابل فهم ب میمفاه نیا زیحد امکان ن

 داشته باشند.  یدسترس ییفرمول جادو نیبتوانند به ا

 

کتاب نه تنها شق  نیاشاره کنم که من با نگارش ا یالزم است که به نکته مهم نجایا در

 لهیوس نیرده ام که بدبخش را ابداع نک یفرمول زندگ نیالقمر نکرده ام، بلکه اساسا ا

پندار به دور هستم، چون  نیمن خوشبختانه از ا ر،یعالمه دهر بودن را بکنم. خ یادعا

داشته  یکره خاک نیبرابر با قدمت بشر در ا یقدمت ییفرمول جادو نیکه ا دانمیم کین

سعادت استفاده  ییطال دیکل نیو خردمند از ا شمندیبشر، افراد اند خیو در همه ادوار تار

است که اوال مطالب پراکنده  نیاکتاب کرده ام  نیکه من در ا یکرده و تنها کار

 نیا ،ییابزار جادو نیجهت قابل فهم تر کردن ا ایمختلف را منسجم کنم و ثان یکتابها

در حال  ییرازگشا نیکنم. الزم به ذکر است که ا انیمطالب را به زبان ساده روز ب

 باشد.  یانشمندان مختلف در حال انجام متوسط د زیحاضر ن

 

 شیاست که هر چقدر زمان به پ نیرابطه ا نیدر ا بخشخبر مسرت  گریاز طرف د

شود بلکه  ینه تنها افزوده م ،یرود روز به روز بر تعداد باور دارندگان قدرت ذهن یم

 نیکنند تا بد یتالش م ییراهکار طال نیجهت درک و فهم ا زین یشتریاشخاص ب
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 طوراکنون به  ل،خود جامه عمل بپوشانند. به هر شک یبتوانند به همه آرزوها لهیوس

فصل جهت هرچه  نی. در ادامه ادیذهن آشنا شده ا کرانیقدرت ب خچهیگذرا با تار

را از نظر  یموارد امیتجارب شخص نهیاز گنج ییابزار طال نیکردن ا رتریباورپذ شتریب

 . اورندیب مانیبه قدرت فکر ا شتریگذرانم تا هرچه ب یخوانندگان م

 

دشمن  یبا قوا دنینفربر جهت جنگ یکشت کی قیبود که از طر 1۹18سال  لیاوا در

منظم قدم در خاک فرانسه گذاشتم و از آنجا که جزو  ریو غ یسرباز عاد کیبه عنوان 

به مراکز مربوطه  شیشاپیپ تمیعلت اوراق هو نیو منظم نبودم بد یرزمنده رسم یروین

محروم بودم و چون  یمقرر افتیکه من از در دبو یمعن نیبد نیارسال نشده بود و ا

متفرقه کرده بودم،  یزهایخرج چ یسفر در بوفه کشت نیام را در ا ماندهیچند دالر باق

 یداریآبنبات و هله هوله و تنقالت خر گار،ینداشتم که با آن س یپول گریعلت د نیبد

بود که بکرات شاهد دود  یحالدر  نیام را باال ببرم و ا هیروح لهیوس نیکرده و بد

 بودم. میگران توسط همرزمها گاریکردن س

 

از نوع فوق را  ییخرت و پرتها دنیاست که اگر چه من پول خر یادآوریالزم به  

 چون غذا، پوشاک، یزندگ هینبود که من از لوازم اول یمعن نیبد نیهمه ا نینداشتم، با ا
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 یکرد، اما پول یم نیرا تأم هیاول یازهاین نیمحروم باشم. چون ارتش ا رهیمکان و غ

دادند. به هر شکل پس از اسکان  یهله هوله ها به سربازان نم ریو سا گاریس دیبابت خر

 . دیموقت در جبهه باالخره نوبت به ما جهت رفتن به خطوط مقدم جبهه فرارس

شب  نیبرد و در ا یمقصد م نیاز ما را به ا یتعداد یشب، قطار کیمنظور  نیبد

که  ییبود که از آنجا نیگرفته و آن ا یرا در زندگ ممیساز بود که باالخره تصم وراند

علت  نیرا با پوست و گوشتم لمس کرده بودم بد یپول یبه کرات درد ب طیشرا نیدر ا

که  ندوزمیب یچنان ثروت ،یعاد یبا خودم عهد بستم که به محض بازگشت به زندگ

 یبود که زندگ میتصم نیدر دلم نماند و ا یزیچ دنیگاه حسرت خر چیه لهیوس نیبد

 شبه دگرگون کرد.  کیام را 

 

قهار بوده و  یخواننده ا یو جوان یاست که اگر چه من در دوران نوجوان نیا تیواقع

و  میس یتلگراف ب کس،یچون اشعه ا یلیدرباره مسا یگسترده ا اریمطالعات بس

داشته و عطش  تهیسیالکتر یباال و کارکردها یاستفاده کننده از فرکانسها یدستگاهها

کنم  یهمه صادقانه اعتراف م نیمقوالت داشته ام با ا نیا درک یبرا یریناپذ یریس

قابل  یو اصطالحات علم میمفاه نیکردم که ا یوجه تصور نم چیکه در آن زمان به ه
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 یبخصوص علم روانشناس یحوزه علوم ذهن ژهیبه و یعلم یحوزه ها ریدادن به سا میتعم

 باشد.

اطالعات به  نیبودن ا میکه فکر قابل تعم یبار نیبود که اول تیواقع نیلذا براساس ا 

بود که در مدرسه حقوق استادم  یبه خاطرم خطور کرد زمان یعلم یمقوله ها ریسا

هودسن بود را  یبه نام ج یا سندهیرا که اثر نو« روان دهیقانون پد»تحت عنوان  یکتاب

 گذاشت. ارمیجهت مطالعه در اخت

 راتیبار متوجه ارتباط ذهن با تأث نیاول یکه برا ودکتاب ب نیبله به واسطه خواندن ا 

مسئله نداشتم.  نیاز ا زین یهمه درک درست نیشدم با ا تهیسیالکتر انیو جر یارتعاش

 ییخودشکوفا هیو ما هیبه باور من پا 1۹18سال  یاما همانطور که گفتم آن شب بهار

 هیرا پا یعوامل یرس کیقاطع، من  میتصم نیرا فراهم آورد. چون براساس ا میماد

 نیرا در من موجب شده که حاصل ا یا ژهیو یرویعوامل ن نیکردم که ا یم یزیر

 نبود.  کرانیب یو اندوختن ثروت یماد یابیجز کام یزیچ زیمحرکه ن یروین

 

مشخص کرده و  یهر شکل، اگرچه در فرانسه رسته خدمتم را رسته روزنامه نگار به

 یها تیدر ارتش واجد رفتن به مأمور ژهیو یمجوز با گذراندن دوره ا نیبا احراز ا

داشتن  رغمیعل زیعلت من ن نیبرگزار نشد بد یدوره تخصص نیاما چون ا شدمیم ژهیو
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هل دادن فرقون  زیگرفته و کارم در جبهه ن رقرا یدر زمره سربازان عاد امیپست شخص

 بود.  یتوپ و مهمات جنگ یها گلولهو جابجا کردن 

 

 کی نکهیکردم تا ا یم فهیارتش انجام وظ یپست برا نیدر ا یمدت یهر شکل، برا به

انبار مهمات واقع در تول فرانسه سرنوشتم شروع به ورق خوردن  کیشب در کنار 

قرار بود که از من خواسته شد که به سرعت خود را به افسر  نیکرد. داستان از ا

 یکس ایکه آ دیفرمانده از من پرس نیا دستور نیکرده و با انجام ا یفرمانده مان معرف

همه  نیبود. با ا یسئوالش منف نی. پاسخم به اشناسمیارتش م یرا در ستاد اول فرمانده

 نیته شده بود که به سرعت خود را به ارا به من نشان داد که از من خواس یا هیاو امر

مقر شده و  نیا یهآن شب را یراننده فردا کیبه همراه  زیکنم و من ن یستاد معرف

کنم.  میبود که خبرنامه روزانه تحرکات ارتش را تنظ نیام ا فهیوظ زیمرکز ن نیدر ا

 م. سرهنگ پاسخگو بود کیپست تازه، تنها در برابر  نیالزم به ذکر است که در ا

 

 تیبولتن خبرنامه( ارتش بود واقع میو تنظ هیپست تازه ته نیچند ماه در ا یبرا کارم

 یهمه در ط نیاولم در ارتش بود. با ا تیبهتر از مسئول فهیوظ نیاست که اگرچه ا نیا

بود که بدون اطالعم  یدر حال نیخوردم و ا یرا م تمیمدت هنوز هم حسرت مأمور نیا
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شدند.  یبه هم متصل م یگریبعد از د یکیسرنوشتم در فرانسه  ریزنج یحلقه ها

خواست که  یکه از من م دیبدستم رس یهایروز امر کیقرار است که  نیداستان از ا

کنم  یمتحده( معرف االتیروزنامه ارتش )پرچم ا هیریتحر اتیبه سرعت خودم را به ه

  به طور مثبت حالم را دگرگون کرد، کبارهیخبر به  نیو ا

مهارتم را  نیا یبود که در کنار روزنامه نگاران حرفه ا نیام ا نهیرید یچون آرزو

آن روز جهت  یقرار بود که فردا دیدستور جد نیکنم. بر اساس ا تیتقو شتریهرچه ب

از من خواسته شد که به نزد  کبارهیشوم که به  سیپار یپست تازه راه نیخدمت در ا

که در کنار سرهنگ قرار گرفتم او به اطالعم رساند که از طرف  یانسرهنگ بروم. و زم

است که از من خواسته  دهیبه دستش رس یاول ارتش نامه ا یآجودان ستاد فرمانده

 یم حیترج نکهیا ایبروم  ژهیو تیهستم که به مأمور لیهنوز هم ما ایشده است که آ

باور  نیاز آنجا که بر ا .نمخدمت ک سیدهم که در دفتر روزنامه ارتش واقع در پار

گرفتم که مهارت روزنامه  میعلت تصم نیشود بد یتمام م یبودم که جنگ به زود

 کنم.  تیرا تقو مینگار

 

 یکردم و علت اصل یم یاز اعالم آتش بس جهت خروج از ارتش لحظه شمار پس

ثروت  کیبه  یرنظامیغ یایبود که با خود عهد بسته بودم که در دن نیا زین اقیاشت نیا
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 شدیمنتشر م 1۹1۹. اما از آنجا که روزنامه ارتش تا تابستان سال ابمیهنگفت دست 

آزاد شده  یشدم تا به کمک قوا صیترخ تشسال از ار نیعلت من در ماه اوت ا نیبد

جامه  میثروت اندوز یبه آرزو لهیوس نی( بدارمیهوش مهیام )ذهن ن یاز ناخودآگاه

 عمل بپوشانم. 

 

که من عضوش بودم با  یباشگاه سیجم از ارتش نگذشته بود که رئروز از خرو کی

است که  لیما یدار و بانفوذ هیمرد سرما کیمن تماس گرفته و به اطالعم رساند که 

داشته باشد  داریشاغل شوم با من د یآزاد در کار روزنامه نگار یایاز آنکه در دن شیپ

 نی( با من گفتگو کند. من با ایمال نی)تأم یگذار هیمربوط به سرما لیتا درباره مسا

 یمال نیمن در شرکت تأم یهمکار زیمرد بانفوذ و پولدار تماس گرفته که حاصل آن ن

موفق، مرا تا پست معاونت شرکت  یشرکت مال نیبا ا میشرکت بوده و ادامه همکار نیا

 . تارتقاء داده اس

 

 ییاز حقوق ماهانه باال یگذار هیشرکت سرما نیاستخدامم در ا یاز همان ابتدا اگرچه

ثروت  یایبود که رو نیاز ا یپست تازه حاک نیبرخوردار بودم، اما همه شواهد در ا

در حال تحقق است اگرچه طرح و برنامه آن هنوز کامال روشن نبود. به هر  میاندوز
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 افتمیده سال به ثروت مورد نظرم دست  ظرفشرکت نه تنها من در  نیشکل در ا

 نیبهره مند بودم و من ا زیام ن یجنب یها یگذار هیسرما یماد یاداش هابلکه از پ

الزم  نجایدانم. در ا یام م یو باور قلب یذهن ریرا تنها مرهون تصو میدستاورد بزرگ مال

را به اطالع  یفیبزرگم مطلب ظر یآرزو نیتحقق ا یاست که در رابطه با چگونگ

تلفن صحبت  قیکه از طر یاست که هر بار نیطلب برسانم و آن ا یابیخواننده کام

 ریتصو دنیرا صرف کش میکاریشدم، من وقت ب یاز کار فارغ م نکهیا ایکردم و  یم

به بخش ناخودآگاه،  میمستق ریو غ میبه طور مستق لهیوس نیکردم، تا بد یدالر م

کسب ثروت است،  یام در زندگ یکه هدف اصل فهمانمناخودآگاهم ب ریو ضم اریناهوش

 ارمیرا در اخت ایرو نیتحقق ا یبه طور خودکار ابزارها میاریو ناهوش یتا ناخود آگاه

در کل وجود  وستهیمدت پ نیا یدر ط یبگذارد. به زبان ساده تر، عطش ثروت اندوز

 . دیکش یو ذهنم زبانه م

 

علت  نیبد د،یآ یاز مشکالت برم یاریاز پس رفع بس یآنجا که پول و امکانات ماد از

 یمردم متوجه ثروت اندوز تیذهن اکثر دیآ یم انیبه م ایکه سخن از تحقق رو یزمان

 زهیآو دیکه همواره با ی. اما نکته مهمستمین یمستثن یقاعده کل نیاز ا زیشده و من ن

( اریهوش مهی)ذهن ن یناخود آگاه ییاز قدرت جادو کهاست  نیگوش خواننده باشد، ا
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 ریز یرابطه مورد مثال نیاستفاده کرد. در ا ییتوان جهت تحقق هر هدف و آرزو یم

را  ایکه دن ییروی( )ن T  .N  .Tاز آنکه کتابچه ام را با موضوع )  شیقابل تأمل است: پ

 یگرفتم که با کشت میدرآورم تصم ریبه رشته تحر ی( را به طور عمللرزاندیم

 یها تیاباز محرکات و جذ یکیبه شرق داشته باشم و چون  یژاپن سفر سیامپراطور

 یگذشته ام به کشورها یخوشمزه بوده و چون من در سفرها یسفر صرف غذاها نیا

ساخته شده توسط راهبان  ریموسوم به پن ریاز پن یبه نوع خاص کمو کانادا کم  ییاروپا

 ایکه آ دمیپرس یکشت نیا یعلت از مسئول غذا نیعالقمند شده بودم، بد ستیتراپ

گفت که  یمخصوص را صرف کنم، که او با عذرخواه ریپن نیاز ا یتوانم مقدار یم

به اطالعش رساندم که  انرا ندارند که خنده کن رینوع پن نیمتأسفانه در حال حاضر ا

از  شیحرفم ب نیکنم. که ا یسفر م یکشت نیبا ا رینوع پن نیتنها به عشق خوردن ا

 او دامن زد.  یبه شرمندگ شیپ

 

به هوسم  شتریبهرچه  یدر کشت رینوع پن نیکنم که عدم وجود ا یاعتراف م صادقانه

 مهیکه پس از ن یزمان شب کی نکهیکرد تا ا یمسئله مرا سرخورده م نیدامن زده و ا

چشمم  کبارهیبه  شدمیم نمیکاب یراه یدر عرشه کشت یمهمان کی انیشب بعد از پا

مختلف بود بلکه ظرف  ذیلذ یگشوده شد که نه تنها مملو از غذاها یزیدر برابر م
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کرده  تیمسئله نه تنها نشاطم را تقو نیبود که ا زیم یبر رو زین رینوع پن نیاز ا یبزرگ

 نیمسافر یشوم که مسئول غذا ایجو یامر را از و یبر آن داشت که چگونگ رابلکه م

کردم در آن زمان او مطمئن  یدرخواست را از و نیکه من ا یدر پاسخ گفت که زمان

من  دینمانده است. اما اصرار و عالقه شد یباق یدر کشت رینوع پن نیاز ا یزیبود که چ

تالش کند که خوشبختانه  افتنشیجهت  کاناو را بر آن داشته است که تا سر حد ام

تجربه بار  نیموجود بوده است و ا یکشت یدر انبار اضطرار رینوع پن نیاز ا یمقدار

 . ردیگ یبه خود م تیسرکش رنگ واقع لیکند که چگونه م یثابت م گرید

 

 ریامپراطور تنها منحصر به خوردن پن یدر کشت نمیریبه ذکر است که تجارب ش الزم

در  یکشت نی( نشده بلکه من در اTRAPPIST) ستیراهبان تراپ ریپن یعنیدلخواهم 

شخص مسئول  نیمن با ا یبوده و دوست یاز موارد هم سفره افسر ناظر کشت یاریبس

 نیکالم بر ا کیپربار شود. در  شتریهرچه ب یکشت نیسبب شده بود که تجاربم در ا

سلطان با من رفتار شده است و از آنجا که دلم  کیبه مثل  یکشت نیباور بودم که در ا

علت  نیتکرار شود بد زیدر سفر برگشتم به خانه ن نیریتجارب ش نیخواست که ا یم

چون حس  وم،ش کایآمر یداده و راه انیگرفتم که به اقامتم در ژاپن پا میتصم کبارهیبه 

تکرار خواهد شد.  زیدر سفر بازگشت ن دلچسبتجربه  نیگفت که ا یششم به من م
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شده و باالخره  طیآژانس فروش بل یراه ،یروز کار کی یانیپا قیعلت در دقا نیلذا بد

آن  یمن شده و من فردا بینص یکشت یخال نیکاب نیمطلق آخر یاز سر خوش شانس

 خانه شدم.  یراه یکشت نیروز با ا

 

 یکشت نیآن روز در آستانه ورود به ا یفردا ت،یبل نیآخر دیکه با خر یزمان ،یبار

پادشاه رفتار شده است  کیبا من مثل  یژاپن یقرار گرفتم. با خودم گفتم که در کشت

در هنگام غذا  تانیشدن با کاپ زیهم م دیبا یسفر بازگشت نیانتظار من در ا نیو کمتر

 پروراندم.  یرا در سر م ییآرزو نیچن ،خوردن باشد. به زبان ساده تر

 

لنگر از بندر گاه دور  دنیبا کش یکشت ن،یهر شکل، پس از سوار شدن همه مسافر به

جهت  ستیبا یم نیعلت همه مسافر نیبد میظهر سوار شده بود یشده و چون در حوال

از  یمیاز ن شیمقارن با استقرار ب زیمکان ن نیسالن شده و ورودم به ا یصرف نهار راه

به  زیکه چشم مسئول م یبود و زمان تیبل مارهبراساس ش شانیدر سر جاها نیمسافر

کرد که درست در  تیهدا یزیم یشتابزده فورا مرا به سو یشمارهام افتاد او با نگاه

 ازاتیاز امت تان،یبا کاپ یهم جوار نیبود و من از قبل ا تانیکاپ یغذاخور زیبرابر م

کمک  یکشت نیدر ا نمیریبه خاطرات ش زیمسئله ن نیبرخوردار بودم و ا یژهایو ییغذا
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نشده  تانیبا کاپ میتجارب تنها منحصر به هم کنار نیکرد. الزم به ذکر است که ا یم

سفر داد  نیبزرگ را در ا یمهمان کی بیبلکه ناخدا به منظور پاسداشت روز تولدم ترت

 بود.  دهیبود که هنوز سالروز تولدم فرا نرس یدر حال نیو ا

 

داده و چون  انجامسفرها را  نیاز نگارش کتاب اولم ا شیهمانطور که گفته شد من پ

 یموضوع برا نیقدرت باور( درباره ا ییفرمول جادو نیکاغذ آوردن ا یاز بر رو شیپ

از نوع فوق  یقدرت به تجارب نیا ییکارآ دییکردم و چون جهت تأ یم یسخنران نیطالب

 نیعلت ا نیرا برطرف کنم بد نیشک مخاطب نکهیا یبرا نیکردم بنابرا یاستناد م زین

 یخواستم که با ارسال دست خط یگذاشته و از و انیدر م یکشت تانیکاپموضوع را با 

استفاده  میجهت اثبات ادعا ایسند گو کیکند تا از آن به عنوان  دییرا تأ میادعا نیا

 نیدرخواستم را به سرعت انجام داد، بلکه در ع نینه تنها ا تانیکنم خوشبختانه کاپ

 نیا زیبه اطالعم رسانده و آن ن بخصوصشدنم را در آن روز  دهیبرگز یحال چگونگ

ه داخل ک ینیو به مسافر ستادهیا نشی)ناخدا( دم در کاب تانیبود که در آن روز کاپ

 نیا نیگرفته بود که از ب میتصم یزیزل زده بود که بناگاه و به طور غر شدندیم یکشت

همه  نیا نیبود که در ب یدر حال نیاش باشم و ا ژهیهفت صد مسافر من مهمان و

را به تن  ییرایلباس فاخر و گ نکهیبودم و نه ا زیبرجسته و متما یمسافر، نه من آدم
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مسئله  نیا ینبود اگرچه برخ یوجه توسط ناخدا اتفاق چیانتخاب من به ه نیداشتم. بنابرا

 انگارند.  یم یرا اتفاق

 

را به اطالع خواننده برسانم که من در  تیواقع نیا گریالزم است که بار د نجایا در

از من  شیفرمول پ نیرا انجام نداده بلکه ا یبخش کار بکر یمفهوم زندگ نیارائه ا

و تزلزل  یمثال مفهوم باور قلب یارائه شده است. برا زین یگرید شمندانیتوسط اند

و مذاهب مختلف داشته و از  انیراسخ اد مانیا هومبا مف یاشتراکات آشکار ر،یناپذ

کرده ام که  یعلت من سع نیاز پند و اندرز ندارند بد یدل خوش مردمآنجا که اکثر 

 یها تیکسب و کار و فعال یایدر دن جیارا به زبان روز و زبان ر ییفرمول جادو نیا

فرمول  نیا یو عمل یکاربرد یهایژگیو لهیوس نیاز نظر خواننده بگذرانم تا بد یتجار

 شود.  تیتقو

 

 یو اهل نظر به انسانها القاء شده است که آدم شمندانیاز اند یتوسط برخ ربازید از

که  یاست که در صورت یعیاصل مسلم طب نی. براساس اشدیاند یشود که م یم یهمان

تواند همه  یم لهیوس نیدار سازد بد شهیر شیمثبت را در ناخودآگاه یفرد باورها

به واقع خواستن. توانستن است. از طرف  ونمعقولش را برآورده کند چ یخواسته ها
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ابزار  نیآورد بلکه به کمک ا ینه تنها اسباب تحقق آرزوها را فراهم م یباور قلب گرید

مشروط بر آنکه فرد از عمق  زد،یبرخ شیماریتواند از بستر ب یم زین ارمیب کی یحت

تواند با  یم ردشود. بله، ف رهیچ شیماریتواند بر ب یباور باشد که م نیوجودش بر ا

جابجا کند چه برسد به تحقق خواسته  زیکوهها را ن یباور حت یاستفاده از اهرم جادو

 چون اندوختن ثروت.  یپا افتاده ا شیو پ یمعمول یها

 

دکتر آلکساندر  یعنی یسینامدار انگل شمندیو نقطه نظر اند دگاهیرابطه توجه به د نیا در

باور است که  نیبر ا یدانشمند اجتماع نیقابل تأمل بوده و راهگشا است. ا زیکانن ن

چنگال تازه  کیخرچنگ که از توان داشتن  کیتواند به مثل  یاگرچه انسان نم

است که اگر  نیام ا یخود خلق کند اما باور قلب یرا برا یتازه ا یاست، پا برخوردار

بپروراند در آن صورت  ارشیهوش مهیخواسته را در اعماق ذهن ن نیا یآدم مثال نیهم

است  ربه دور از امکان نخواهد بود. الزم به ذک یفرد مثال نیا یبرا زیتازه ن یداشتن پا

به  میشو قیباور دق نیاست اما چنانچه خوب به ا زیباور، اغراق آم نیا که اگر چه

 . میشو یم یذهن آدم کرانیمتوجه قدرت ب یسادگ
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چند از پزشکان مختلف نشست  یاست که با تن یبه گونه ا میو حرفه ا یکار تیموقع

است که هر چقدر پزشک سالدارتر باشد به همان نسبت  نیا قتیو برخاست دارم. حق

مخالفت کرده و  یجسم یها یماریدر ب یعوامل روح راتیبا تأث یپزشک فرض نیا زین

 یاز نگرش باز تر زیهمان نسبت ن بهتر باشد  یهر چقدر متخصص مورد بحث امروز

از  یاریامروزه بس گر،یبرخوردار است به زبان د یمسائل روان ینینسبت به نقش آفر

 یم یجسم یها یماریساز ب یبستر ،یباورند که مشکالت روح نیپزشکان متجدد بر ا

 لمثا یبرا دهدیقرار م دییرا مورد تأ یباور درمان زین یاریشواهد بس نطور،یشود. هم

 لیموفق شده اند که از شر زگ یباور درمان قیهستند که از طر یاز اشخاص مدع یبرخ

 نیگفت که نگرش مثبت در ا دیمسئله با نیا هیکه در توج ابندی ییدستشان رها یها

به  یو باورمند یدواریظاهر شده است، چون ام زوریکاتال کیتنها در نقش  تیموقع

 کند.  یم تیوبدن را تق یدفاع ستمیطور خودکار س

 

 یباور درمان قیهستند که از طر یاز اشخاص مدع یهمانطور که گفته شد برخ ،یبار

مسئله را با  نیکه من ا یزمان وشده اند  یچرک یلهایاز شر زگ یصرف موفق به خالص

 زین گرید یقلمداد کرده و برخ وانهیاز پزشکان مرا د یگذارم، برخ یم انیپزشکان در م

کنندگان دکتر  دیتأک نیدهند. از جمله ا یقرار م دییرا مورد تأ یراهکار درمان نیا
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 وگذرانده است  یعوارض پوست یرا به مداوا یاست که عمر ییکالز کانادا کیفردر

 یمقاله ا یو جسمان یبه نفس در درمان عوارض پوست نی)تلق ییدرباره نقش خود القا

 معتبر انجمن پزشکان کانادا به چاپ رسانده است.  هیدر نشر 1۹45را در سال 

 

راستا به  نیباور دفاع کرده و در ا یمقاله دکتر کالز به شدت از قدرت درمان نیا در

است که  یدکتر مدع نیمثال ا یاش استناد کرده است. برا یکرات به تجارب شخص

برده  نیدستش را از ب لیزگ یبه اصطالح خرافه درمان قیداشته است که از طر یماریب

 است. 

 

که ماه در  یطیشراو چندش آور در  هیکر یلهایزگ نیاز ا یجهت خالص ماریب نیا

چهارراه مدفون کرده است  کیخاک  ریتخم وزغ را در ز یحالت بدر بوده است تعداد

موفق به  لهیوس نیبد لش،یزگ یبا گذاشتن تار عنکبوت بر رو یگرید ماریب نکهیا ایو 

اما  دانمیباورها را خرافه م نیاست که اگر چه من ا نیا تیمحوش شده است. واقع

 قایاست و من عم یبه اصطالح خرافه درمان نیاست حاصل ا مهممن  یآنچه که برا

 یاشتغالم به درمان عوارض پوست یسالها یباورمندم، چون در ط یدرمان وهیش نیبه ا

نوع پماد استفاده  کیتنها از  یاز موارد جهت درمان عوارض مختلف پوست یاریدر بس
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مشخص  مارانیب نیهم یهمکاران پزشکم برا ریبوده است که سا یدر حال نیکرده ام و ا

در  نیدردمندان مؤثر واقع نشده و ا یها براآن زیکرده اند، اما تجو زیپماد را تجو نیهم

 شدم.  یم یروسیو و یعفون یلهایمن موفق به محو زگ زیتجو نیبود که با هم یحال

است که درمان دکتر کارلز با  نیشود ا یمطرح م ندهخوان یکه برا یاکنون پرسش

است که دکتر کارلز در کنار  نیداشته است؟ پاسخ ا یپزشکان چه تفاوت ریدرمان سا

کرد. به  یم قیتزر مارانشیبه ذهن ب زیرا ن یدرمان یباورها ،یموضع یداروها زیتجو

باور  نیمتخصص بر ا نیاستفاده کرده و هم یدرمان نیزبان ساده تر دکتر کارلز از تلق

برخوردار است چون او  یکنندگ نیو تلق ییالقا تیاز ماه یدرمان کسیاست که اشعه ا

مختلف شده است.  یهایماریموفق به مهار ب یچنان نیکاذب ا یبکرات با درمانها

 زین یدانشمندان و پزشکان اشخاص نیدهد در ب ینشان م ایسند گو نیهمانطور که ا

 دارند.  مانیبه نفس ا نیو تلق یباور درمان ودنهستند که به مؤثر ب

 

آن از  فیو ک کممثبت( که در فوق  ییخودالقا یدرمان قطع نظر از باور گریطرف د از

و انتقال فکر از راه دور(  یآگاه دور یتله پات دهینظر خواننده گذرانده شد من درباره پد

از موارد  یاریبا دوستان پزشک و صاحب نظرم بحث و گفتگو کرده ام که در بس زین

 زیاساس خوانده اند بلکه باور دارندگان آن را ن یرا ب دهیپد نیدوستان نه تنها ا نیا
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 محققاناست که دانشمندان و  یدر حال نیخوانند و ا یساده لوح و خرفت م ییآدم ها

باور مندند. الزم به  دهیپد نیکارل از عمق وجودشان به ا سیچون دکتر آلکس ینامدار

 نیر است بلکه اراکفل یپزشک یتویذکر است که دکتر کارل نه تنها عضو مؤسس انست

عمق دانش و « ناشناخته یانسان موجود»بنام  ینیبزرگ با نگارش کتاب وز تیشخص

و  نیقرار داده است بلکه تحس شمندانیاند قضاوتخود را نه تنها در معرض  نشیب

 از آن خود کرده است.  زیآنها را ن شیستا

 

دامنه دارش در حوزه  قاتیبه علت تحق 1۹35در سال  یعلم تیشخص نیا نطوریهم

بزرگ نه  تیشخص نیرشته شده است و ا نینوبل در ا زهیجا افتیموفق به در یپزشک

دور  یتواند از نقطه ا یباور است که فرد م نیا بردارد بلکه  مانیا یتنها به تله پات

از پزشکان تازه به  یاست که برخ یدر حال نیبنشاند. و ا یگریافکارش را در ذهن د

 . رندیگ یبه باد تمسخر م دهیپد نیباور دکتر کارل را به ا دهیدوران رس

 

به اصطالح پزشکان، صاحب نظران و  نیاز ا یشود برخ یکه مالحظه م همانطور

باور ندارند بلکه آشکارا  کرانیبه قدرت مافوق تصور و ب ینه تنها اعتقاد نیمتخصص

. رندیگ یبه باد تمسخر م زیچون دکتر کارل را ن یاشخاص برجسته ا یها دگاهید زین
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خود دانسته و نادانسته  مارانیب یشفا هتپزشکان شکاک ج نیاست که هم یدر حال نیا

 . شوندیشفابخش م یذهن قاتیمتوسل به تزر

 

اصالت  یرو شیاز موانع بزرگ در پ یکی خیهر صورت به باور من در طول تار به

 ییدوران بوده و اگر قدرت جادو شمندانیاز اند یبرخ دیشک و ترد نیقدرت باور هم

توسط مردم مورد استفاده  شتریمواجه نبود در آن صورت بهتر و ب یمشکل نیباور با چن

گرها در  یاز هوچ یبرخ یو تعصب ورز ینیخودب ،یناآگاه نیگرفت. بله، ا یقرار م

مردم بوده است. در رابطه  طقدرت توس نیا رشیبوده است که مانع از پذ خیطول تار

 یبنام مر یسیمشهور انگل سندهینو کی دگاهید ،یو کوتاه نظر یشیاند کینوع تار نیا با

 یاریمدون و ثبت شده انسان شواهد و اسناد بس خیقابل تأمل است: در تار یکورل

و  یشیبستهاند ،یتنگ نظر ،یخودخواه ،یغرض ورز ،یموجود است که آشکارا کوردل

اشخاص در  نیرا نشان داده و چون ا شمندانیاز به اصطالح اند یبرخ یتحجر فکر

روشنگرانه دانشمندان صادق و وارسته ید  یسئوال بردن تالشها ریو ز یگر یهوچ

اسباب گوشه  توانندیم سوادیکردن افراد عوام و ب کیعلت با تحر نیدارند بد یطوالن

 نیآورند و علت مخالفت ا اهمو صاحب نظر را فر یواقع شمندانیو سکوت اند ینینش

 نیا یشان بخل و حسادت بوده و در ثان یاست که اوال محرک اصل نیا گرهایهوچ
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از آنجا  نطوریکامال محروم هستند. هم شمندیافراد اند نیاشخاص حسود از همت و هم

 نیرا ندارند بنابرا یو عظمت دانشمندان واقع یبزرگ دنیچشم د ریاشخاص حق نیکه ا

 شهیو اند یبزرگ علم یخطئه دستاوردهادادن خود اقدام به ت جلوهجهت بزرگ 

شان  یبتوانند بر جهل، حماقت و ناآگاه لهیوس نیکنند تا بد یم گرانیمحورانه د

اوج حماقت است.  یشیو بسته اند یاست که تنگ نظر یدر حال نیسرپوش بگذارند و ا

جاهالن،  نان،یکوته ب شان،یاند کیاز دست تنگ نظران، تار گریخوشبختانه امروز د

چون اوال انسان وارد  دیآ یبرنم یکار گریگرها و سنگ اندازها د یهوچ شمندنماها،یاند

 یامروزه صاحب نظران و دانشمندان بجا یشده و در ثان یشیو بازاند یدوران روشنگر

کنند آشکارا و به طور  اریاخت کوتمهر س شانیعمل قاتیتحق جیدر رابطه با نتا نکهیا

 دهند. یمردم قرار م اریخود را در اخت یها دگاهید یعلن

 نیبنام چارلز استا کیمهندس مشهور شرکت جنرال الکتر شانینواند نیاز جمله ا 

 ندهیبشر در ظرف پنجاه سال آ شرفتیپ نیشتریباور است که ب نیمتس است که بر ا

 نی( است و همکیزیمتاف ییماورا یایو دن یروان و یو روح یاز حوزه فکر ییرازگشا

باور  نیبر ا زیمرحوم دکتر رابرت گلت بوده است. دکتر گلت ن دیمورد تأک زین دهیعق

 نامکشوف ذهن است.  یاست که بشر در آستانه گشودن رازها
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 دیآرا و افکار جد رشیپذ یرا برا نهیکه زم یشیقطع نظر از دوران بازاند گریطرف د از

 ییدر باره علوم ماورا زین یفراوان یتاکنون مقاالت و کتابها ربازیرا فراهم کرده است از د

به  رهیاراده و باور و غ یروین ،یذهن یقوا د،یو سف اهیس ی(، جادوهاکیزیو غریبه )متاف

 نیبوده اند که ا یمطالب مدع نیا سندگانیآمده است که همه نو در ریرشته تحر

از  است که اگرچه نیا تیبرخوردارند. واقع ییاز قدرت کارگشا ییماورا یقدرت ها

قدرت تام را  نیاما آنچه که ا دیآ یبر م ی( هر کاری)قدرت آسمان یدست ماورا باور

فرد  یبه زبان ساده تر آرزوها ستا ریتزلزل ناپذ یمانیباور و ا دهدیعوامل م نیبه ا

 شود.  یباور محقق م یجادو قیتنها از طر

 

 یزیچ یکیزیو متاف ییو توان جادو یو آسمان یقدرت روحان ،ییماورا یرویباور من ن به

از توان جابجا  یاست که حت یباور قلب نیراسخ نبوده و ا یمانیخالص و ا یجز باور

 یفرمول خوشبخت نیاست که ا یاستوار برخوردار است و اکنون چند سال یکردن کوه ها

چه  یو مردم عاد یاقتصاد رانیحوزه کسب و کار، مد رد نمی)قدرت باور( را به مخاطب

تا با استوار کردن اهداف خود بر  دهمیآموزش م ویراد قیو چه از طر میبه طور مستق

 ییاز کارآ تیحکا یاریشوند و شواهد بس لیاهرم به سرعت به هدف خود نا نیا یرو

 دارد.  یدر تحقق اهداف مال ییقدرت جادو نیا
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چشم  کیه اند در اعمال کرد شانیفرمول را در زندگ نیکه ا یزبان ساده تر، اشخاص به

قدرت  نیاز استفاده کنندگان ا یکیخود را دو سه برابر کرده اند،  ییبرهم زدن دارا

 ویراد نیاست که معرف حضور مخاطب کسونید یبنام اشل یشخص مشهور ییجادو

 نیدرباره ا کیاز من به طور آکادم وترجل کسونید یاست که آقا نیا قتیاست. حق

 یا دهیرابطه هم صدا و هم عق نیمطالعه کرده بود اما از آنجا که در ا ییقدرت جادو

اعمال نکرده بود. الزم  شیاهرم را در زندگ نیا یسالگ 43علت تا سن  نیبد افتیینم

 یدالر داشت. محتوا 65فرمول تنها  نیدر زمان استفاده از ا کسونیبه ذکر است که د

 است:  رینامه او به قرار ز

لرزاند  یرا م ایدنکه  یاز آنکه کتابچه شما موسوم به قدرت شیاست که پ نیا تیواقع

 یی)قدرت باور( مطالعه کرده و به کارآ روین نیرا بخوانم، من به طور دامنه دار درباره ا

حال فرمول  نیو در ع یام نظر یداشتم، اما از آنجا که آگاه مانیآن ا یو کارآمد

علت از  نینداشتم بد یدسترس زین یه هم باورنشده و چون در آن زمان ب زین یبند

که  یزدم. اما زمان یفرمول در آن زمان سرباز م نیو به کار بستن ا ردنک ییاجرا

کتابچه به صورت موجز و  نیقدرت را در ا نیکتابچه شما به دستم افتاد و چون شما ا

اعتماد  کبارهیعلت به واسطه کتاب شما به  نیبد دیهمه عرضه کرده بود یقابل فهم برا

 واقع شده ام.  اگارایبه نفسم دو چندان شده و احساس کردم که در کنار آبشار ن
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فرمول  نیپرسش توسط خواننده مطرح شود که حاصل اعمال ا نیممکن است ا اکنون

درصدد  تیکه با جد یچه بوده است؟ زمان میاقتصاد یها تیسالها در فعال نیا یدر ط

 65ام در  ییبرآمدم در آن زمان همه دارا یاقتصاد یتهایعالاستفاده از اهرم باور در ف

که در ظرف ده سال گذشته من نه تنها دهها  است یدر حال نیشد و ا یدالر خالصه م

سود برده ام بلکه با فروش  انهینامه و پورسانت سال مهیفروش ب قیهزار دالر از طر

شده بود در  یله راه اندازقرض و قو قیکه عمدتا از طر میکسب و کار پنج هزار دالر

 لیسرشار نا یدبه سو یشم اقتصاد قیاز طر لهیوس نیهزار دالر بد یس افتیبرابر در

 50کسب  زین یهمکار نیوارد قرارداد شدم که حاصل ا یحال با شرکت نیشده و در ع

شود من در حال حاضر  یباشد. همانطور که مالحظه م یده سال م یهزار دالر در ط

 من نیاز استفاده از ا شیبود که تا پ یدر حال نیو ا زنمیحرف از دهها هزار دالر م

 یدالر فراتر نم 65ام از  ییآس و پاس مطلق بوده و کل دارا کیمن  ییفرمول جادو

 برخوردار است.  یقدرت خارق العاده ا نیو خالص از چن یرفت. بله، باور قلب

 

)قدرت باور ناب( تنها منحصر به اشخاص  ییفرمول جادو نیدستاورد ا گریطرف د از

فرمول در اوج بحران و رکود  نیبا استفاده از ا زیبزرگ ن یاقتصاد ینشده بلکه شرکتها
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رابطه نقطه  نیکرده اند. در ا یشبه راه صد ساله را ط کی یماد هیاز زاو زین یاقتصاد

 جه است: قابل تو زین یارشد اقتصاد ریمد کینظر 

که  یزمان یعنی 1۹34که در سال  شودیم یریمربوط به مد ریکننده ز دییتأ اظهارات

 یاقتصاد اهیدوران س نیحالتش بود و چون در ا نیدر بدتر یرکود بزرگ اقتصاد

مسئله  نیکردند و ا یم لیبه علت رکود کاروبارشان را تعط یگریپس از د یکیشرکتها 

اداره کسب و کار  سیکرده بود رئ لیتحم انآن زم یاقتصاد تیرا بر فعال یترس بزرگ

خواهش را  یاریدست  یمورد اشاره از سر درماندگ یفعال اقتصاد نیهم یعنیبهتر، 

 یبود که در ابتدا یدر حال نیکند و ا یآموزه ها و اصول نجات بخش کتابم م یبه سو

با  تهااشخاص و شرک یاصول نداشت. اما چون برخ نیا ییبه کارآ یکار اساسأ اعتقاد

بزرگ  تیموفق نیکسب و کارشان شده بودند ا یاصول موفق به ارتقا نیاستفاده از ا

موفق  یشرکت ها رانیفرمول با مد نیا یکه درباره الزمه ها داردیفرد را وام نیا

آموزه ها  نیاکه  ردیگ یم میشود تصم یآنها مواجه م دییتبادل نظر کند و چون با تأ

شرکتها سبب  نیمثبت زودهنگام ا جیتحت نظارتش اعمال کند که نتا یرا در شرکتها

قرار دهد  دییرا مورد تا امیشخص ینه تنها آموزه ها یشود که او با ارسال نامه ا یم

برجسته  ریمد نیهمه ا نیبلکه مراتب تشکر صادقانه اش را نسبت به من ابراز دارد. با ا

 اهکارر نیاز ا عیکند که انتظار سر یم هیبه سعادت طلبان و ثروت اندوزان توص یتجار
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شود که  ینم داریشبه پد کی یعبث است چون باور قلب یانتظار یدر حوزه اقتصاد

 نیاز ا یفرد را محقق کند. به زبان ساده تر، برخوردار یاهایبتواند رو زیشبه ن کی

 کند.  یرا طلب م شیمهم الزمه ها اریاهرم بس

 

( به رشته  T  .N  .Tکتاب حاضر چند سال پس از نگارش کتابچه )  دیدانیکه م همانطور

بوده است  یینگارش کتاب جامع حاضر مشوقها یدر آمده و از محرکات اصل ریتحر

اشخاص و  نیاست. به زبان ساده تر، ا دهیکه از طرف خوانندگان کتاب اول بدستم رس

گام  نیموفق بودند که با ابراز احساسات صادقانه خود، مرا در برداشتن ا یشرکت ها

که در سال  لیبنام دون کوا یکهنه سرباز ن،یمشوق نیا جملهکردند. از  قیبزرگ تشو

کرده است. اظهارات  فایرا ا یاهداف کهنه سربازان نقش برجسته ا شبردیدر پ 1۹37

 است:  ریکهنه سرباز به قرار ز نیا

 یکه کتابچه شما به دستم افتاد در ابتدا نه اصالت یکنم که زمان یاعتراف م هصادقان

 کیآوردم. اما چون  یاصول سردر م نیاز ا یزیبودم و نه چ لیشما قا یها دهیا یبرا

 دهینداشتم که نه تنها ا نیجز ا یعلت چاره ا نیشبه اوضاع و احوالم دگرگون شد بد

 یجار میکار یها تیاصول و فرمول را در فعال نیا لکهبخشتان را در ک ب یزندگ یها

 سازم.  یو سار
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شبه نه تنها  کی یماریب نیفلج ناقص شده و ا ریدرگ کبارهیبه  1۹24در سال  چون

 ییجهت جابجا زیساده ن یکرد بلکه من جهت انجام کارها نیخانه نش یکار هیمرا از زاو

و  یاست که من به مفهوم واقع نیا تیبغل استفاده کنم. واقع ریاز چوب ز ستیبا یم

بود که  نیا یبحران طیشرا نیو تنها شانسم در ا بودهفلج  میدر همه ابعاد زندگ یمجاز

معلول  رانیحقوق بگ ستیاول دولت نامم را در ل یبه علت خدمتم در جنگ جهان

 1۹35دولت در سال  راینداشت ز یدوام چندان یخوش شانس نیگنجانده بود. اما ا

در  بهش کیاتفاق مرا  نیحذف کرد و ا یمعلول جنگ رانیحقوق بگ ستیز لاسمم را ا

 ستیبا یلحظه به بعد م نیتلخ امرار معاش قرار داد به زبان ساده تر از ا تیبرابر واقع

بود که به علت عقب افتادن اقساط خانه،  یدر حال نیباشم و ا یمتک امیبه درآمد شخص

کالم حال و روزم از هر  کیاز من بود. در  دیو خلع  فیدر آستانه توق میخانه مسکون

 اسفناک بود.  ثیح

 

کلمه اسفناک بود.  یواقع یبه معن طمیشود در آن زمان شرا یکه مالحظه م همانطور

تنه خودم را به ساحل نجات  کی یبا شنا ستیبا یم ای طیشرا نیکه در ا یمعن نیبد

شدم  یمتالطم غرق م یایدر نیدر ا جیو انفعال بتدر یعمل یبا ب نکهیا ایرساندم و  یم

علت از سر  نیداشتم بد یدسترس زیبودم و چون به کتاب شما ن یاما چون عاشق زندگ
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هر چه تمامتر شروع به درک اصول مندرجه در کتاب کرده و با  یتیبا جد یناچار

رساندم.  خودم را به ساحل نجات جیبتدر لهیوس نیبد انیکسب اعتماد به نفس نما

 دیبرخوردار بودم و شا زین یگرید ازیاز امت تیموقع نیاست که من در ا نیا تیواقع

معلول  یاست که از آنجا که آدم نیام مؤثر بوده و آن ا ییدر خوداتکا زیعامل ن نیا

 شیرا نداشته و چون پ یو فکر یدفتر یجز کار کردن در کارها یچاره ا نیبودم بنابرا

 نهیزم شیپ نیعلت با استفاده از ا نیشاغل بودم بد یبانک یها تیدر فعال تیاز معلول

 . دمیکش رونیخودم را از آب ب میکارها گل نیدر ا جیبتدر

 

 ریخط س کیمعلول موفق سبب شد که از نزد نیبه ذکر است که نامه مشوق ا الزم

فرمول در اهداف  نیبا اعمال ا لیکوا یرا رصد کنم. خوشبختانه آقا شرفتشیپ

 شرفتشینجات داده است بلکه سرعت پ یماد ینه تنها خود را از تنگناها شیاقتصاد

خود را بر پا کرده  یشخص یاداربوده است که نه تنها امروزه بلوک  ریچنان چشمگ

 کیالزم است که به  نجایبرخوردار است. در ا زیکارمند ن 22است بلکه از خدمات 

به نگارش  یلیتما زیکار، خودم ن یاست که در ابتدا نیم و آن ااعتراف کن گرید تیواقع

کرده بودم و  لیرا خودم جزح و تعد یعیاصول طب نیکتاب نداشتم چون اگر چه ا نیا

 یکننده ا دییهمه چون شواهد تأ نیدر آورده بودم با ا یکاربرد یبه شکل فرمول نراآ
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کتاب نداشتم.  قیفرمول از طر نیساختن ا ریبه فراگ یعلت رغبت نیدر دسترس نبود بد

اعمال کنم و چون  امیشخص تیراهکار را در موقع نیگرفتم که ا میعلت تصم نیلذا بد

 نیا ررسیاز ت زیما ن یمال یگذار هیسرما رکترکورد بزرگ، ش اهیس یدر سال ها

شرکت بودم  نیدر امان نبوده و در آن زمان من معاون ا ریفراگ یها انیضربات و ز

را در شرکت خودمان اعمال  ییقدرت جادو نیگرفتم که در ابتدا ا میت تصمعل نیبد

 نجای. اما خوشبختانه کار به امیقرار ده یابیارزمورد  قیفرمول را دق نیا ییتا کارا میکن

 کیکه  دیرس یبه نظر م یدزدگیو ترد یدودل نیدر اوج ا کبارهینشد چون به  دهیکش

کتابچه سوق داده و به  نینگارش ا یمرا به سو یهانیک ینوع آگاه کیو  ینیع یروین

شروع شد بلکه  کینه تنها کار نگارش کتابچه به طور اتومات یهانیک یآگاه نیواسطه ا

را فراهم کرده بود چون  رتمیبود که به شدت اسباب ح یسرعت کار به گونه ا

 نیکتابچه را در ظرف کمتر از پنج ساعت به اتمام رسانده بودم و ا نیاول ا سیچرکنو

کار  نیانجام ا یمرا به سو ییماورا یروین کیکرد که  یسرعت کار آشکارا ثابت م

 . دهدیبزرگ هل م

 

چاپ آراسته  وریبه ز تیدر نها یروح یحال و هوا نی( با ا T  .N  .Tکتابچه )  ،یبار

 یواقع یاز آنها به معن یافتاده است که تعداد یانندگانکتابچه به دست خو نیشده و ا
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 یسیدلباختگان زن رمان نو نیکتاب بوده اند از جمله ا نیفلسفه ا یدایو ش فتهیکلمه ش

راستا جزم کرده است. براساس  نیا رگامم را د شتریهرچه ب ریاست که با اظهارات ز

کتابچه  نیسال آزگار با فلسفه ا 10است که به مدت  یزن مدع نیاعترافات ا نیا

سال ها با  نیدر طول ا یفلسفه زندگ نیا گریاست. به زبان د دهیکرده و خواب یزندگ

کامال خوشحال است چون به برکت  زیبابت ن نیبوده است و از ا بنیجان و روحش عج

ناممکن  شیبرا تصورش زیدر عالم خواب ن یاست که حت دهیرس یگاهین اصول به جایا

 بوده است.

 

که از شغل  ییرسانده و از آنجا ورکیویخودم را به ن یمثال من با پول قرض یبرا 

به شدت متنفر بودم و چون در اوقات فراغتم وقتم را با ثبت خاطراتم پر  رمیبخور و نم

 نیبه ناشر میادداشتهای نیتوانم با ارائه ا ین فکر افتادم که میبه ا کبارهیکردم به  یم

امتحان کنم. خوشبختانه من در  یسیرمان نو یایشانسم را در دن لهیوس نیبد یورکیوین

 مینداشتم بلکه از قبل فروش کتابها میبا چاپ داستانک ها ینه تنها مشکل ورکیوین

کار خرماالنه را زده ام  دیپول نه تنها ق نیزده ام که با ا بیبه ج زیرا ن یسود سرشار

 یدهایرا پر از خر میپول به اروپا سفر کرده و در هنگام برگشت چمدانها نیبا ا لکهب

دانم و از  یشما م ییفرمول جادو ونیرا مد میهمه دستاورد ماد نیکنم و ا یم ییاروپا
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است از شما  دهیچیموجز و پ یکتابچه قدر نیآنجا که به باور من فلسفه ارائه شده در ا

زبان نگارش  زیبلکه تا سر حد امکان ن دیرا بسط دهفلسفه  نیاتقاضا دارم که نه تنها 

ها  ونیلیهزاران بلکه م یماد یکتاب زندگ نیچون قرار است که فلسفه ا دیرا ساده کن

نفر را دگرگون کند. 

نگارش کتاب  نهیزم تیدست بود که در نها نیاز ا یبراساس مکاتبات و محرکات بله،

فراهم شد.« باور یجادو»حاضر موسوم به 

گذارمان قابل گفتن است  هیو سرما هیشرکت مال انیاما آنچه که درباره علت ضرر و ز 

 است نیکتاب است ا نیا ییو خودشکوفا یراز کامال همخوان با اصول خودساز نیو ا

شرکت ما را گرفته  بانیگر کایرکود بزرگ آمر یدر مقطع زمان انیز نیکه از آنجا که ا

 نیقرن گذشته اکثر مردم و فعال یدهه س ی)سالها اهیس یسالها نیبود و چون در ا

 جانیبوده و ه جانیه کیو هراس بودند و از آنجا که ترس  اسیدستخوش  یاقتصاد

شدن  قیدق یبا قدر نیبرخوردار است بنابرا یکنندگ تیسرا یژگیاز و یبه طور ذات زین

 یو ب یپندار ترس نیکه در واقع ا دمیرس قتیحق نیبه ا یبه سادگ تیموقع نیبه ا

اگر همکارانم در  نیکند. بنابرا یم لیرا به ما تحم انهایز نیاست که ا ریاساس فراگ
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سازند در آن  یترس مسر نیا نیگزیرا جا ینیشرکت بتوانند نگرش مثبت و خوش ب

شود  یم نیتضم زیشرکت ن یشود بلکه سودآور یگرفته م انیز یصورت نه تنها جلو

مثبت  اتیکند که چگونه باور و ذهن یثابت م یبه سادگ میتقو مس ایتجربه گو نیو ا

سود شرکت  نیجهت تضم نیفرد را فراهم کند. بنابرا یابیکام یها نهیتوانند زم یم

گرفتم و شما  زیمزدم را ن نکاریکارمندانم را اصالح کنم و با ا تیبود که ذهن یفقط کاف

 . دیساز نیخالص و راست باوربر  یرا مبتن تانیآرزوها دیبه هدف با لیجهت ن زین

 

گذرانم که براساس  یمسلم را از نظر خواننده م تیواقع نیا گریفصل بار د نیا انیپا در

 دیآ یبر م یروانشناخت یو اصول اساس گرانیو تجارب د یآنچه که از تجارب شخص

قدرت فی نفسه  نیمسلم، اساسمند و کار آمد بوده و چون ا ل،یاص یقدرت ذهن، قدرت

صرف است، پس بر دارنده  یروین کی یعیبط یقوا ریمثل قدرت آب و آتش و سا

و مثبت  یاهداف انسان یدر راستا ییقدرت جادو نیقدرت فرض است که از ا نیا

توان  یم زین یانسان ریقدرت در جهت سوء و نادرست و غ نیاستفاده کند چون از ا

است، لذا  یمسر زین جانیبوده و ه جانیهقدرت از جنس  نیاستفاده کرد. چون ا

 یشود که حت یطلب خواسته م یمسلم است که از اشخاص زندگ تیواقع نیبراساس ا

 .و مثبت، نشست و برخاست کنند نیخوشب یاالمکان با آدم ها
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قرار داده  ریرا تحت تأث رامونشیمثبت به طور خودکار و به طور مثبت پ اتیچون ذهن

تحقق اهداف  یصادق است پس از قدرت ذهن هرگز در راستا زیمسئله ن نیو عکس ا

 اتین نیا یخود قربان تیچون در نها دیاستفاده نکن رانهینامشروع و شر یو آرزوها

بود.  دیشوم خواه
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات

پاسخ
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ومدل ــفص  

نـدرت ذهـمرتبط با ق شاتیآزما
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مرتبط با قدرت ذهن  شاتیآزما

 نیشود الزم است که درباره ا شتریب ()قدرت ذهن دهیپد نیدرک ما از ا نکهیا یبرا

که در حال حاضر در باره  یزیاست که تنها چ نیا تیشود. واقع شهیاند شتریموضوع ب

 انیاست که به مثل جر یعمل ذهن یقدرت نوع نیاست که ا نیا میدانیقدرت م نیا

و  ریپ یآن در رفتارها یاست و جلوه ها هدهآن قابل مشا یتنها جلوه ها تهیسیالکتر

شود به  شهیدرباره فکر اند شتریاست که هرچه ب نیا تیاست. واقع تیجوان قابل رو

شود.  یآن م کرانیمتوجه قدرت ب شتریفرد ب زیهمان نسبت ن

و  میکن یرا مشاهده م یادیجان ز یب یایاتاق اش کیگرداندن چشم مان در اطراف  با

است  یدر حال نیهستند و ا جانیب یتنها اجسام اءیاش نیاست که ا نیباور غالب ما ا

فکر و طرح نهفته است. به زبان ساده تر در ابتدا  کیجان  یب یایاش نیا یکه در ورا

 شهیآن شده است. بله، ش جادیموجب ا تیدر نها کهآن موجود بوده است  دیفکر تول

 یایدرباره اش تیواقع نیفکر بوده است و ا کیحاصل  رهیمبلمان و غ یاتاق، پرده ها

 نیسوزن و پ کی یو حت لیاتومب ،یاطیچرخ خ ،یکشت ما،یچون هواپ یگرید شمار یب

 لیجان را تفکر خالق تشک یب یایاش نیا هیو ما هیکند. بله، پا یصدق م زیکوچک ن

 تیواقع نیو تفکر همه انسانها بوده و ا دهیحاصل ا اتی. بله، همه محصوالت حدهدیم
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مثال بودا در قرنها  یامرسون است. برا رالفچون بودا و  یبزرگان دییمسلم مورد تأ

 . شدیاند یشود که آنگونه م یم یگفته است که انسان همان شیپ

اما  دهدیم لیوزن اندامها و عضالت بدنتان را آب تشک ٪۷۰اگرچه  گریطرف د از

تابع مطلق نوع تفکرتان  یزندگ ندیشما در هر نقطه از فرآ تیو موقع تیو ماه تیشخص

را نوع تفکرتان  تانیخودسوز ایو  یخودساز هیو ما هیعلت است که پا نیاست. لذا بد

و  یاسباب خودساز یو خودباور تکه نگرش مثب یمعن نیبد دهدیم لیتشک

 شود.  یو فالکت فرد م یشوربخت هیما یفرد را فراهم کرده و افکار منف ییخودشکوفا

آدم  کیبه  لیسان و سلطان منش را تبد ریآدم ش کیست که نوع تفکر ا نیا بله،

 یبه آدم لیآدم کوتوله و گورزاد را تبد کیتفکر است که  نیبزدل و کوتوله کرده و هم

 کند.  یم ریپذ خودسرکش و سرافراز و 

 یرا روشن کرده، رانندگ ونیزیتلو ،یکیزیو ف یکه شما به طور اراد دیگمان نکن هرگز

 چیاز ه تیذهن نی. ادیده یدست را انجام م نیاز ا ییو کارها دهیکرده، لباس پوش

بوده و بدون  «یتکانه فکر» کیحرکات  نیچون خاستگاه ا ستیبرخوردار ن یاساس

. اگر چه دیستیکوچک در جهات مختلف ن یشما قادر به برداشتن گام هیتکانه اول نیا
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است. براساس  یکیزیف یحرکات بازتاب ها نیرسد که موجب و موجد ا ینظر مبه 

و  کرانیب یکه فکر از قدرت ندباور نیبر ا شمندانیمسلم است که اند ت،یواقع نیا

 برخوردار است.  یتناهیال

 

گوشتان باشد  زهیهمواره آو دیبا یابیقلل کام ریکه جهت تسخ یمهم اریبس نکته

 . دهدیدرون و نوع تفکرتان را نشان م ،یاست که ظاهر شما به سادگ نیا

 

 ن،یتریو نیا دیشلخته وار لباس بپوش نکهیا ایو  دیاگر شل و وارفته راه برو مثال یبرا

 نی. و ادیباخته هست دیاراده و ام ی. و ب ر،یناخودپذ یکه شما آدم دهدیآشکارا نشان م

است  یدر حال نیدهد و ا یسوق نم یابیکام یسو بهنوع روش و منش هرگز شما را 

جلو داده شده آشکارا  نهیو شق و ورق و س دهیو قامت کش زهیکه ظاهر آراسته و پاک

ها  یژگیو نیو اعتماد به نفس تان بوده و ا ینیخوش ب ،یخودباور ،ییایالشانگر پو

 یو م دیهست یکالم، شما همان کیسازد. در  یسعادت را از آن شما م یهما یبسادگ

 . دیشیاند یکه م دیشو
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فکر محور، سخن به  یبدبخت ایو  یکه سخن از خوشبخت یبه ذکر است که زمان الزم

باشد،  یبه طور کامل به دور از افکار منف دیکه فرد با ستین نیمقصود ا دیآ یم انیم

فرد را  یو خودابر از گر ییایمستر پو یعیدر ابعاد طب زینوع افکار ن نی. چون اریخ

ندارد که خوش  نیجز ا یچاره ا یابیکام ریهمه فرد جهت سا نیآورد. با ا یفراهم م

تحقق  یبسو ریوصف ناپذ یاقیسازد. سپس با عطش و اشت غالبرا در ذهنش  ینیب

 نیلکه اعملی فی نفسه خوب و بد نبوده ب چیه نکه،یگام بردارد. جان کالم ا شیاهایرو

بکرات توسط  تیواقع نیکند و ا یخوب م اینوع تفکر است که حاصل کار را بد 

 . استقرار گرفته  دییمورد تأ ریچون شکسپ یمقدس و بزرگان یکتابها

 

 نیما را به درک بهتر ا ریبزرگان و دانشمندان ز یرابطه از نظر گذراندن آرا نیا در

برجسته  کدانیزیف کیتن که  نگیسر آرتور اد دگاهیکند. براساس د یم یاری دهیپد

همه  یپرداز دهیو ا تیحاصل خالق میکن یم ستیکه در آن ز یاست جهان یسیانگل

 نیبر ا "نزیج مزیبنام سر ج یگرید کدانیزیاست که ف یدر حال نیآحاد بشر است و ا

 نیبزرگ بوده و ا یذهن جهان کیو تفکر  شهیحاصل اند یباور است که جهان کنون

 کند.  یهماهنگ م گریکدیاست که همه ذهنها و افکار را با  گانهیمغز کل و خالق 
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 یاست که شباهت محسوس نیاز ا یحاک یعلم یاز پژوهش ها یحاصله از برخ جینتا

وجود  ی( شرقعتیطب یماورا) یکیزیمتاف یبا آموزه ها یرفتار ذرات تحت اتم نیب

 دارد. 

 

تاکنون و در کل  ربازیاز آنجا که رفتار و عمل حاصل باور است از د گریطرف د از

و قدرت طلبان جهت همراه  انیپادشاهان، جنگجو استمداران،یس امبران،یبشر پ خیتار

جهت تحقق اهداف خود استفاده کرده  کرانیقدرت ب نیخود از ا دهیبا ا گرانیکردن د

که اگر بانفوذ کالم به دل مردم رسوخ کنند در آن صورت  دانندیوب ماند. چون خ

 سازند.  یو همراهشان م عیطرف مقابل خود را مط

 

 یکنندگ تیسرا تیاست که از خاص یافکار و احساسات به گونه ا تیچون ماه

تواند از  یاست که فرد م یمعن نیبا خود بد گرانیبرخوردار بوده و هم فکر کردن د

 استفاده کند. شیاهایجهت محقق ساختن رو گرانیامکانات د
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 یهم م لشیاص ینیساز است. فرد به واسطه خوش ب یزندگ یاصول اتیذهن نیبنابرا 

اهداف  یدر راستا گرانیخود جذب کند و هم از امکانات د یرا به سو گرانیتواند د

از  ینددست است که فرد جهت بهره م نیاز ا یاتیخود استفاده کند. لذا براساس واقع

در گرو  ازیامت نیاز ا یفروگذار باشد و چون بهره مند دینبا یکوشش چیاهرم، از ه نیا

مهم  نیجهت فهم ا دیعلت فرد با نیاست بد ییقدرت جادو نیعمل ا سمیدرک مکان

 . دینما یگذار هیسرما یبه اندازه کاف

که با مفهوم  یهر بار اورمیب مانی)فکر( ا ییقدرت جادو نیاز آنکه به ا شیتا پ من

 یرا به باد تمسخر م تیذهن نیشدم فورا ا یو جذب فکر مواجه م یسیقدرت مغناط

 یم زیرا ن یادیز شمندانیدارم بلکه اند مانیمفهوم ا نیگرفتم. اما اکنون نه تنها به ا

برخوردار  یسینظر هستند. بله، فکر از قدرت مغناط مباور با من ه نیشناسم که در ا

 ایآن هدف و رو تیدر نها ردیقرار گ یهر هدف یدر راستا یژگیو نیا بوده و به واسطه

 سازد. یرا محقق م

 شهیافکار و اند تیماهباوران گذشت  یاز نظر سعادت طلبان و زندگ شتریکه پ همانطور

برخوردار است. به زبان ساده تر  یکنندگ تیسرا تیاست که از خاص یها به گونه ا
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است و هم در معرض  (به نفس نی)تلق ییفرد در طول عمرش هم در معرض خودالقا

 . ییدگرالقا

 لیتوسط وسا یمغز یو شستشو یتوان به بمباران ذهن یم یبارز دگرالقائ یاز مثال ها

ت مردم اشاره کرد و از و القائا رهیمطبوعات و غ ون،یزیتلو و،یچون راد یجمعارتباط 

اساس صورت  نیبر ا دیبا یاست و هدف گذار یتابع خودشناس ییآنجا که خودشکوفا

 ردیگ یبه خود م تیرنگ واقع تیدار و سوزان فرد در نها شهیو چون خواسته ر ردیپذ

 نیتواند به نفع اهداف شخص باشد که ا یم گرانیالقائات د یتنها در صورت نیبنابرا

 یذهن قاتیصورت تزر نیا ریفرد باشد. در غ یشخص یسازگار با باورها قاتیتزر

 ذهن فرد مسموم کننده باشد.  یتواند برا یم گرانید

 

بر اصل علت و معلول است و چون بهره  یمبتن یعمل ذهن آدم سمیآنجا که مکان از

عمل آن است نه تنها مردم درک  سمیدرک مکان یدر گرو ییاهرم جادو نیاز ا یمند

است نه  یدرون زیچون سرچشمه همه چ یمیاصل ندارند بلکه با مفاه نیاز ا یرستد

 . ستندقدرت است ناآشنا ه انیفکر، بن ایو  یرونیب
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 یبا مقاله ا یمال هینشر کیدر  1932در سال  دهیچیظاهرا پ میمفاه نیخوشبختانه ا

آن به قرار  یشده است که محتوا حیخوانندگان تشر یبرا زیزرخ نیتحت عنوان سرزم

 است:  ریز

 

محتاج تحرک و اقدام است.  زیعمل بوده و عمل ن دهیاست که حاصل فکر و ا درست

 ریاز مردم را درگ یاریعمل، بس هیاول دهیابا  اسیمتأسفانه ملموس تر بودن عمل در ق

 نیالدورادو )سرزم نکهیا یشود که مردم بجا یسبب م یکج فهم نیاشتباه کرده و ا

 انیپا یگنج ب نیا افتنیجهت  ابندیخود ب یپا ری( را در درون و درست در ززیزرخ

به تاراج داده و  هودهیو توان خود را ب شتو ندیفرآ نیا یکردن مراحل اصل یبدون ط

 یدر حال نیکنند و ا یخود را فراهم م یو روح یجسم یاسباب فرسودگ لهیوس نیبد

( همانطور که گفته شد درست در زیزرخ نیالدورادو )سرزم ییایاست که مکان جغراف

 ذهن فرد است. 
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 یمسلم تیواقع نیشود و ا یم یگنج و طال در ابتدا در ذهن طراح ریتسخ دهیا چون

 یها نیاز آئ یو برخ یو آسمان یاله امبرانیبشر نه تنها پ خیاست که در طول تار

 نیا زین یعلم یها یحاصله از بررس جیقرار داده اند بلکه نتا دییآن را مورد تأ یعرفان

 ی( و آسمانی)علم ینیاعتقاد زم نیا دهیاست و چک دهقرار دا دییرا مورد تأ تیواقع

 .ستیجز زبانزد خواستن، توانستن است ن یزی( چی)اله

 

از مفهوم ضرب المثل  دیرابطه هرگز نبا نیباوران در ا یهمه گنج طلبان و زندگ نیبا ا 

 خورد، غافل شوند. یآش خواه زیبه همان اندازه ن ،یو زبانزد، هر چقدر پول بده

 

 هر چقدر خواسته فرد بزرگتر باشد  گریبه عبارت د 

 باشد. شتریهدف محورانه اش ب یتالشها دیبا زیبه همان نسبت ن
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 نیا ریتسخ دیکلشود که  یخواننده مطرح م یپرسش برا نیممکن است ا اکنون 

 گنج چگونه قابل حصول است؟ 

سرنوشت فرد  تیطرز تفکر فرد است که در نها نیهمانطور که گفته شد از آنجا که ا

باشد و اصالت فکر و  لیاص دیفرد با اتیذهن یزیاز هر چ شیدهد پس پ یرا شکل م

است که  نیباشد. پرسش ا یم یریو خود پذ یابیخود ،یاز خودشناس یناش زین شهیاند

 نی( نجات داده و بدیی)دگرالقا یبندگ دیفرد را از ق یو خودشناس یریچگونه خودپذ

 آورد؟ یفرد به ارمغان م یرا برا اریاراده و اخت یموهبت آزاد لهیوس

 

طبع نبوده و  یااستغن ،یوارستگ ،یازین یجز احساس ب یزیچ یشیو آزاداند یآزادگ 

از  ییو رها گرانید یبه دور بودن از افکار سم یعنی زین یازین یو ب یاحساس وارستگ

و  یو سالمت جسم ییایپو یعنی زین یو آرامش روان یآرامش روان یعنی زیبال ن نیا

محقق ساختن همه اهداف معقول و مشروع.  یعنی زین یژگیو نیاز ا یو برخوردار یروح

 نهفته است.  یچنان نیو افکار ا اتیگنج در ذهن دیبله، کل
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تاکنون  سشیاست که از زمان تأس کای( کشور آمرزیزرخ نیبارز الدورادو )سرزم نمونه

مردان و زنان خالق. خوش فکر، معتمد به نفس،  یبرا انیپا یگنج ب کیبه مثابه 

و گنج  ابانیگنج  نیو وارسته، انساندوست و بلندنظر بوده است از جمله ا دهیشور

 ایفرنیاز آنکه در کال شیاشخاص پ نیکرد که ا ارهاش نیو اوبرا یتوان به مک یگستران م

هم  لهیوس نیو بد دهیجان بخش ایرو نیبا قدرت باور خود به ا برسند یواقع یبه طال

را در  یشماریخوان گسترده، مردمان ب نیکرده و هم از قبل ا نیسعادت خود را تضم

 یصدق م زین دهیشور لیه مزیمسئله در مورد ج نیره مند کرده و اسرتاسر جهان به

برهوت اقدام به  ابانیب کی ربه واسطه قدرت اراده اش د دهیمرد شور نیکند چون ا

پررونق  یبه شهر لیمتروکه را تبد ابانیب نیا لهیوس نیخط آهن کرده و بد دنیکش

 کرد.

به گنج تنها منحصر به  یابیدهد دست یفوق نشان م یبله، همانطور که موارد مثال 

باشد تا  نیهمراه با همت و هم دیبا شهیهم یاباوریرو نیصرف نشده و ا یالپردازیخ

 . ردیبه خودش بگ تیرنگ واقع ایروآن 
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خواننده روشن  یبرا شتریهرچه ب ،یاصول یالپردازیو خ یپرداز دهیاصالت ا نکهیا یبرا

 رابطه اشاره شود. نیدر ا سونیتوماس اد دگاهیشود الزم است که به د

  ست؟یها و اختراعاتش چ دهیشد که منشأ ا دهیمخترع بزرگ پرس نیکه از ا یزمان 

 شیمخترع بزرگ ب نیو از آنجا که ا باشدیها فضا م دهیاو در پاسخ گفت که خاستگاه ا

 یها دهیحاصل کرد که ا نیقی دیبا نیاظهار نظر است بنابرا ستهیشا یگریاز هر فرد د

در درون و ذات فرد وجود داشته  (انیپا ی)گنج ب نکهیهستند. جان کالم ا ییبکر فضا

مسلط شود و  یپرداز دهیبه مهارت ا دیکران اوال با یگنج ب نیو فرد جهت تصاحب ا

به  لهیوس نیسازد تا بد ریتزلزل ناپذ یتراش خورده اش را همراه عزم کریپ یها دهیا

 شود.  لینا یندگدر ز شیبه همه خواسته ها یسادگ

 

 انیعظمت و قدرت پا زین بنام پاراسلسوس یبه ذکر است که پزشک نامدار الزم

کس  چیباور است که ه نیقرار داده است و بر ا دییرا مورد تا یروح و روان آدم ریناپذ

باور است که  نیبر ا شمندیاند نیهمه ا نیقدرت را ندارد با ا نیتوان محصور کردن ا

از  زین مانینوع ا نیاستوار باشد و ا ریو تزلزل ناپذ سخرا مانیبر ا دیجهت تحقق با دهیا
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 وستهینگرش است که پ نیشود چون ا یم یفرد ناش یو خودانسان انگار یخودشناس

را  یآدم تیو هو تیحال فرد نیگوشزد کرده و در ع یانسان را به و یاتحقوق ذ

 یورشهایدر برابر تعرضات و  یمنیا یبه معن زین یباور تیکند و فرد یم نیتضم

 باشد.  یم رامونیپ

 

 :پرسش توسط خواننده مطرح شود که نیممکن است ا اکنون

 تیاز اهم یابیبه کام لیجهت ن یکیزیف یبا تالش ها اسیدر ق یپرداز دهیچرا ا 

 برخوردار است؟ یشتریب

 زیآن چ ردیدر ذهن فرد جان نگ یزیکه فکر خلق چ یاست که تا زمان نیا پاسخ 

و  دیتول ندیوارد فرا دهیا یریو چون کار پس از شکل گ ردیگ ینم تیهرگز رنگ واقع

است  یپرداز دهیبا قدرت فکر و ا تیاصالت و اولو یشود پس در هر حالت یم نشیآفر

 ییبا کار کردن و جان کندن صرف راه به جا ایکس در دن چیتاکنون ه نیگذشته از ا

 یا نهیبه قله سعادت در هر زم دنیعلت است که فرد جهت رس نینبرده است لذا بد

 بکر غافل شود.  یها دهیاز تفکر خالق و ا دیاهرگز نب
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است که از دست  نیباشد اباوران  یگوش زندگ زهیآو دیکه همواره با یگریمهم د نکته

 اقی. به عبارت ساده تر اساسأ بدون مؤلفه اشتدیآ یبر نم یکار زین یخشک و خال دهیا

که قابل تحقق باشد  دیآ ینم دیپد یا دهیو عطش سوزان هدف و آرزو محور اساسا ا

راستا  نیرا در ا فردسرکش هدف محور است که ذهن ناخودآگاه  اقیاشت نیچون ا

دوران  یبخش از ذهن به مخزن اطالعات انباشته شده در ط نیفعال کرده و چون ا

 یدهایسرکش اساسأ نه ا لیو م اقیدارد روشن است که بدون اشت یفرد دسترس اتیح

بر  یپس هدف تان را مبتن ردیگ یبه خود م تیرنگ واقع دهیا نیشود و نه ا یخلق م

اقدام و عمل است  یدر گرو ایاز آنجا که تحقق رو گریطرف د . ازدیعشق سوزان ساز

 گردد.  یحاصل م ریوصف ناپذ یسوزان و پشتکار یاز عشق یناش زیمولفه ن نیا

 

را به  شیدرون یقوا لهیوس نیباور بد یایتواند با استفاده از قدرت پو یفرد م ،یبار

آنها را متوجه هدفش  هاییتوانا نیکاسه کردن ا کیحرکت و جنب و جوش واداشته و با 

نگرش  نیا امدیکرده و پ یرا دشوار تلق سمیمکان نیاز اشخاص ا یکند. متأسفانه برخ

است که اکثر  یدر حال نیاستفاده کنند و ا یدر زندگ کرانیقدرت ب نیتوانند از ا ینم

 گذارند. در یبه مرحله اجرا م یراهکار را به طور ناخودآگاه در دوران جوان نیا نیبالغ
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هدفش  نیبه ا دنیازدواج مثال آورد که فرد جهت رس ندیتوان از فرا یرابطه م نیا

جهت بدست آوردن دل  ایکرده و ثان یزیمهم برنامه ر نیا یبلندمدت برا یاوال برا

صداقت و  لهیوس نیسازد تا بد یسوزان استوار م یهدف را بر عشق نیمعشوقش ا

تواند  یاست که فرد م طیشرا نیمقابلش ثابت کند و تنها در ا طرفرا به  شیپاکدل

هر  نیازدواج دارد بنابرا ندیبه فرا یشباهت آشکار زین ییبه محبوبش برسد. هدف جو

 . ستین شیب یرابطه بهانه ا نیگونه عذر و بهانه در ا

 

 یه صرف باور قلبب ایخواننده مطرح شود که آ یپرسش برا نیممکن است ا اکنون

  د؟یتوان به ثروت رس یسرکش م یو عشق

کند که از  یخاص خودش را طلب م یالزمه ها ییاست چون هدف جو یمنف پاسخ

به هدف و  دنیحرکت، زمان رس یتوان به مشخص بودن هدف، طراح یجمله آنها م

زه است اندا لهیوس نیمثال اگر فرد خواهان ثروتمند شدن بد یااشاره کرد. بر رهیغ

توان به هدف  ینم یبه سادگ یکل تیثروت مورد نظرش چقدر است؟ چون با ذهن

 شد.  لیکامل نا
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 نگریاز مردم در اهداف خود کل یاریمبهم است و چون بس یکل یآنجا که هدف گذار از

است  یدر حال نیرسند و ا یمردم به اهداف خود نم ٪9۰از  شیعلت ب نیهستند بد

به طور کامل به  دیفرد با زین ینیزبیاستوار بوده و در ر ینیزبیبر ر قیکه هدف دق

 مرتبطه پاسخ دهد.  یپرسش ها

تا آسمان تفاوت داشته  نیاز زم یبا آدم معمول ابیآدم شاخص و کام نکهیکالم ا جان

فرد با  نیعلت ا نیخواهان حفظ وضع موجود است بد یو از آنجا که آدم معمول

است که  یدر حال نیاست و ا گانهیب ینیآفر دهیا و ییو خوداتکا یخودباور ،ینوآور

 نوع فوق است.  زا ییها یژگیو یبزرگ در گرو یدستاوردها

 یاشخاص بقا نیاست که از آنجا که ا نیا یو متک ریناخودپذ یآدمها گریمشکل د

شرکت حقوق بخور و  کیمثال در  یکنند برا یکسب م میمستق ریخود را به طور غ

 کنند. یامرار معاش م لهیوس نیکرده و بد افتیرا در یرینم

عمرشان شکسته  شهیشرکت، ش یورشکستگ تعلت هر آن ممکن است به عل نیبد 

 شهیخواه به علت قدرت باور، نه تنها هم یاست که آدم ترق یدر حال نیشود و ا

عتماد به نفسش اوال با تک نفره اش است بلکه به واسطه ا یشرکت مال یکارفرما
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 یها دهیبا اتکاء به ا یگذارد و در ثان یرا پشت سر م یابیکام ندیفرا یبلندتر یگامها

و وابسته  یسر و گردن جلوتر از آدم بزدل، متک کی شهیهم لهیوس نیبکرش بد یکار

 یو در ثان دیاوأل هدفتان را مشخص کن یابیکام عیقله رف ریاست. پس جهت تسخ

 . دیروشن کن شیشاپیپ زیرا ن ریمس اتیجزئ

و آرزو  ازین نیاست که ب نیاشاره شود و آن ا یفیالزم است که به نکته ظر نجایا در

 نیجز ا یچاره ا ییو خودافزا ییوجود داشته و فرد جهت خودشکوفا یریتفاوت چشمگ

ندارد که توجهاتش را معطوف به آرزو کند. چون سطح آرزو به مراتب گسترده تر از 

بهتر  یدارد. ذکر مثال یزندگ ریزناپذیگر اجاتیاحتداللت به  ازین رایاست ز ازینسطح 

 کند. یرا با آرزو روشن م ازیتفاوت ن

و  دیدار هینقل لهیوس کیبه  ازیکه شما جهت رفتن به سر کارتان ن میکن یفرض م 

که  ینیهر ماش نیرا برآورده کند بنابرا ازتانین نیاست که ا نیا لهیوس نیا فهیچون وظ

اسباب  ینیکند اما اگر قرار باشد که ماش یم تیکفا تانیبرا ندانتظارتان را برآورده ک

 کی نیماش نیوجه ا چیهخانواده تان را فراهم آورد در آن صورت به  یاعضا نیتحس

 نخواهد بود.  یمعمول نیماش
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 نیتا آسمان تفاوت دارد چون در ماش نیاز زم یکار تیبا موقع تیموقع نیچون ا

 یلوازم راحت ن،یماش یمنیا یچگونگ ،یو کالس اجتماع گاهیچون پا یعوامل یخانوادگ

به  یاجیاحت تانیکار نیاست که ماش یدر حال نینقش هستند و ا فاگریا رهیو غ نیماش

بوده و  ازین کیاداره  نیمثال ماش نیندارد. به زبان ساده تر، در ا مبویزلم و ز نیا

چون سطح  دهدینشان م ایمثال گو نیآرزو است و همانطور که ا کی یخانوادگ لیاتومب

اهدافش  دیبا شهیعلت فرد هم نیاست بد ازیتر از خواسته و ن یآرزو به مراتب متعال

محرکه پرقدرت است که فرد را  نیسازد چون ا اقیآرزو و اشت محرکهرا سوار موتور 

 کند.  یشادکام م

 

است که  یباور شخص نیکه ا ردیگ یقرار م دیمورد تأک تیواقع نیا گریبار د نجایا در

کند.  ینگرش را بهتر روشن م نیا یزند. ذکر مثال یفرد را رقم م تیو موقع طیشرا

 یبا پا یسرد و باد و باران یباورند که اگر در هوا نیکه مردم بر ا میدان یخوب م

 کی ریشود که به سرعت درگ یمسئله سبب م نیاراه بروند.  سیخ نیبرهنه در زم

 آن شوند. یمرگبار همراه با عوارض جانب یسرماخوردگ
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برهنه  یتا سر حد امکان با پا جیباور را نیحفظ سالمت، مردم براساس ا یبرا نیبنابرا 

باشند اما  قیبلند عا یشوند مگر آنکه مسلح به چکمه ها یهوا وارد آب نم نیدر ا

 ینداشته و در طول سالها جیباور را نیبه ا یتاکنون من اعتقاد ازربیخوشبختانه از د

وجه  چیآب رد شده ام اما به ه انیبدون کفش از م یطوفان یعمرم بکرات در هوا

سرد در معرض  یباورند که اگر در شب ها نیمردم بر ا نطوریسرما نخورده ام. هم

 هیپهلو و ذات الر نهیکند که مبتال به س یم تیمسئله کفا نیهم درنیکوران هوا قرار گ

 نیاست که با باز کردن پنجره اتاق خوابم بکرات در معرض ا یدر حال نیشوند و ا

 یمنیوجه سرما نخورده ام و علت ا چیبه ه مااستخوان سوز بوده ام ا یکوران و بادها

 یدر حال نیمسئله ندارم و ا نیبه ا یاست که اساسا اعتقاد نیعارضه ا نیمن در برابر ا

خورند و علت  یمن به سرعت سرما م طیبا قرار گرفتن در شرا یاست که مردم عاد

آنجا که باور  زسرد باور دارند و ا یهوا ییزا یماریاست که مردم به ب نیمسئله ا نیا

د گفت که فر دیبا تیواقع نیبرخوردار است براساس ا یکنندگ تیو فکر از قدرت سرا

. با ردیگ یقرار م (گرانید ناتی)تلق ییاز مواقع دستخوش عوارض دگر القا یدر برخ

سرد در برابر  یکنم که در شب ها ینم هیوجه توص چیهمه من به خوانندگان به ه نیا

 دار باشد.  شهیو ر لیاص دیکوران هوا بخوابند. چون باور فرد با
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وجه  چیکتاب به ه نی( مطروحه در اییگفته شد علم )فرمول جادو شتریکه پ همانطور

مدون انسان توسط  خیتار یریاز زمان شکل گ تیواقع نینداشته بلکه ا یتازگ

 شتریمسلم را هر چه ب تیواقع نیامروز ا یعلم یهایمطرح شده و بررس شمندانیاند

باور  نیاز بزرگان بر ا یدور برخ یها همثال از گذشت یدهد، برا یقرار م دییمورد تأ

 زیتواند ماده را ن یکند بلکه فکر م یحوادث را دگرگون م ریکه نه تنها فکر س بودند

ماندگار  یاثر ادب خالق، لیبزرگ سر آرتور کنان دو شمندانیاند نیکنترل کند از جمله ا

باور است که  نیاست که بر ا ایتانیبر یروان یشرلوک هولمز و عضو انجمن پژوهشها

 یتواند کوهها یاست که م یباور هیشب یمثبت و منف یقوا یفکر همزمان دارا

 جابجا کند.  زیپرصالبت را ن

مواد  یهاحرکت مولکول ریبوده ام که تنها با قدرت فکر مس یشاتیچون من شاهد آزما

 ییویاست چون امواج راد ریپذ هیبرداشت و باور توج نیکرده است. و ا رییتغ یشیآزما

کنند. همانطور که گفته شد  یعبور م رهیچون چوب، آجر، فوالد و غ یاز اجسام جامد

با نوسانات باال هماهنگ شود،  یمثال اگر امواج فکر یاست. برا ریباور تأمل پذ نیا

 مواد جامد اثر بگذارد؟  یبر مولکول ها واندنوع موج نت نیچرا ا
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بوده اند تا در  یثبات قانون جنبش رواندر صدد ا وستهیو همکارانش پ نیرا ،یج دکتر

برخوردار است. الزم به ذکر است  یقانون از اصالت و درست نیعمل ثابت کنند که ا

 نیدور است و ا یاجسام از نقطه ا یبر رو یذهن یمفهوم داللت بر اثرگذار نیکه ا

 است.  هدر دانشگاه دوک صورت گرفت شیآزما

 کیاستفاده کرد که توسط  ییاز تاسها نی( دکتر رای)جنبش روان یتئور نیاثبات ا یبرا

تاس ها  یدست یدستکار بهیهرگونه شا لهیوس نیشد تا بد یپرتاب م یکیدستگاه مکان

در  زیآن ن نیشروع شده و آخر 1934دست از سال  نیاز ا یشاتیبرطرف شود. آزما

پرتاب  شیرت گرفته است. پس از انجام آزماصو نیدانشگاه دوک تحت نظر دکتر را

ندارد که  یدیهرچه تمامتر اعالم کرد که ترد یتیبا قاطع نیشکل، دکتر را نیتاس بد

 هو پرتابگران تاس بود هایآزمودن یذهن تیو هدا ریتحت تأث نیزم ینشستن تاس بر رو

 است. 

 دادندیاعداد مورد نظر پرتابگران را نشان م شیآزما نیکه تاس ها در ا یچون زمان

بود که  یدر حال نیبا تاسها کامال به دور بودند. و ا یکیزیآنان از هر گونه تماس ف

را در نشستن تاس  یاضیاحتماالت ر ینیمشابه و مرتبط نگرش نقش آفر شاتیآزما

 . ستندین لینگرش قا نیا یبرا یخاص رد کرده و اساس یبه شکل
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روح و  کرانیقدرت ب نیدکتر را شیحاصله از آزما جیبا استفاده از نتا میاهبخو چنانچه

( نه انیگرا کیزیروح باوران متاف نهیریدر برابر باور د دیبا میکن هیروان )ذهن( را توج

گرنش  زیبخش ن ینهضت زندگ نیا شگامانیبلکه نسبت به پ میفرود آور میتنها سر تسل

که فکر و  مییبگو میتوان یاکنون قاطعانه م ایگو جینتا نیا ساس. به هر شکل، برامیکن

هدف را  یسینوع قدرت مغناط کیسر کش با هدف ارتباط برقرار کرده و با  اقیاشت

. در ردیگ یبه خودش م تیرنگ واقع تیدر نها لهیوس نیو بد دهیفرد کش یبه سو

است که  نیآن ا شود و هباور اشار ییدرباره قدرت جادو یالزم است که به نکات نجایا

 کند. یم دیمشابه خود را تول شهیهم تیفکر و ذهن

مطلوب را موجب شده و  یدستاوردها تیو باور مثبت در نها تیکه ذهن یمعن نیبد 

فرد  یابیو کام ییخودشکوفاسطح هدف و  نطوریصادق است. هم زیمسئله ن نیعکس ا

و عشق سوزان هدف  اقیشدت و حدت آن است. به زبان ساده تر، اشت زانیتابع م زین

است  یدر حال نیسازد و ا یدور و دراز فرد را محقق م یایو رو نیریش یمحور، آرزوها

شود پس  یفرد م یستیز یازهایمنجر به برآورده شدن نتنها  اقیکه خواسته بدون اشت

 لهیوس نیتا با سوخت عشق سوزان کار کند تا بد دیپرشورتر کن شهیرا هم تانیاهایرو

 . رندیبه خود بگ تیرنگ واقع یتان در زندگ نیریش یاهایرو
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 افتیدر خواهد  یشود بسادگ یآشنا م« فکر»که خواننده با نقطه نظراتم درباره  یزمان

 یتئور نیا ریز شاتیاست و آزما یکیالکتر یاز انرژ یگریکه به باور من فکر شکل د

 کند.  یم دییتأ شتریرا ب

)انتقال فکر از راه دور(  یتله پات دهیپدکه درباره  یشاتیآزما یسر کیدر  مثال یبرا

قرار گرفتند که در  یموسوم به قفس فاراد یدر قفس شیعمل آمد افراد تحت آزما هب

همه نمرات کسب شده  نیقابل انتقال نبود. با ا یکیالکتر یرویوجه ن چیلحظه به ه نیا

 شیآزما نیبود. به زبان ساده تر در ا یباالتر از نمرات تصادف اریبس هایتوسط آزمودن

مسئله سبب شده  نینداشته و ا ینقش چیاطالعات ه تقالدر ان یکیالکتر انیاساسأ جر

 نی. و علت امیکن یکیالکتر یها دهیه آنرا مرتبط با پداست که فکر و ارتعاشات مرتبط

 قدرت است. نیتر شدن ا ریدر ک پذ زیمسئله ن

چون امروزه  ستمیباور تنها ن نیکنم که من در ا یهمه صادقانه اعتراف م نیبا ا 

دستگاه  نی( بوده و اEEGمغز ) یمجهز به دستگاه برق نگار زرگب یها مارستانیب

 نیاست که امواج ثبت شده در ا نیا تیکند. واقع یرا ثبت م مارانیب یامواج مغز

 مغز است.  مکرهیدو ن یکیدستگاه در واقع نوسانات الکتر
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از سالمت  لهیوس نیاست که اوال بد نیا نیپزشکان و متخصص یامواج برا نیکارکرد ا

 یقرار م یابیمورد ارز زیهن فرد را نذ گاهسالمت دست یشوند و در ثان یمغز آگاه م

 یابیارز نینبوده و ا ماریب یو حاالت احساس اهایجز رو یزیچ زین یذهن یابیدهند و ارز

 شود.  یم ماریب یکیزیف یابیمنجر به ارز تیدر نها

 کی( پس از YALE) لیدر دانشگاه  1944هارولد بور و همکارانش در سال  دکتر

که  دندیرس جهینت نیبه ا تیساله در نها 12دامنه دار  شاتیو آزما قاتیتحق یسر

 نیا قیخودساخته برخوردارند که از طر یکینوع هاله الکتر کیهمه موجودات زنده از 

گذشته  یقرنها یاست که در ط یتین واقعیو ا شوندیجهان متصل م یهاله به چرخه کل

 گریزده اند. به عبارت د یم دایآنرا فر انیروح باوران و ماوراگرا ان،یشگویغیب بینان، پ

به طور  تیواقع نیبوده و ا لیقا یو روحان یهاله آسمان کی یهر فرد یروح باوران برا

 است. دهیبه اثبات رس ریاخ یدر سالها زین یعلم

اعالم  یدهه شصت قرن گذشته بود که پژوهشگران روس یانیپا یمثال در سالها یبرا

 یکیاز تکن یو عکاس ینوع عکسبردار نیشده اند. ا یانیکر ل یکردند که موفق به عکاس

مثال  یثبت کند. برا یعکاس لمیف یهاله را بر رو نیتواند ا یکند که م یاستفاده م

 کهکشان یبرگ گرفته شده است حاو کیاز  نکیتک نیکه با استفاده از ا ییعکس ها
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نوع درخشش در اثر پژمرده شدن برگ و  نیدرخشان است که ا یاز جرقه ها یبزرگ

از دست  یانیکر ل وهیکه به ش ییعکسها نطوریشود. هم یرنگ م یخود به خود ب اهیگ

که از انگشتان  دهدینشان م یگرفته شده است به روشن شیاشخاص تحت آزما یها

 یگرید دییمهر تأ زین یعلم تیواقع نیشود. و ا یتشعشات درخشان ساطع م هایآزمودن

 یبر قدرت شفابخش دستان آدم ی( مبننهایسیزیصدها ساله روح باوران )متاف یبر ادعا

اعالم کرده اند که دست از  شیاست. به زبان ساده تر، ماوراء باوران صدها سال پ

 برخوردار است.  یو درمان یقدرت شفادهندگ

 وهیش ردیگ یاهل فن قرار نم رشیمورد پذ یبسادگ یآنجا که هر کشف علم از

 نیبر ا نیمنتقد نیمثال ا یخود را داشته است. برا نیمنتقد زین انیکر ل یعکسبردار

را داشته و  یکیالکتر انیجر یتاج هیتوان ثبت و ضبط تخل یعکاس وهیش نیباورند که ا

منتقدان هرگز نتوانسته  نیشود. اما هم یم جادیا یکیالکتر دانیدر هر م زین انیجر نیا

 یو روان یخاص روح اتیفیتابع ک یهاله ضبط شده کرلیان یکه چرا چگونگ ندیاند بگو

از  یبرخ دییاست که مورد تأ یتیواقع نیاست. و ا ()فرد تحت مطالعه یآزمودن

 است.  نریاشتا یروانشناسان از جمله دکتر ل
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 یم زیرا ن یانیو اثر کرل یکیالکتر انیجر یتاج یها هیپارادوکس تخل گریطرف د از

کرد.  هیفکر است را توج یحاصل انرژ یمحصوالت فرع نیکه ا تیذهن نیتوان با ا

دورتر  لیاست که صدها ما یزلزله ا انگریآشکارا ب زین انوسیمدى اق طیچون امواج شرا

 اتفاق افتاده است.

 یعلم تیواقع نیفعل و انفعاالت زلزله دانست. ا هیشب توان یرا م انیکرل دهیپدبله،  

از فالسفه  یبرخ دییکند که مورد تأ یم یارتعاش یذهن ما را متوجه تئور گریبار د

باور هر  نیکند. براساس ا یبرجسته م لسوفیو ف دانیاضیر ثاغورثیو ف نیگوشه نش

 یعلم یو اساس تئور هیو ما هیباور پا نیزنده فی نفسه مرتعش است و ا ودموج

 . دهدیم لیرا تشک یامروز یکیالکترون

(، نوترون )بار یهمه مواد متشکل از الکترون )بار منف یعلم یتئور نیبراساس ا رایز

در حال  وستهیمثبت( خود را دارا بوده که پ یکی( و پروتون )بار الکتریخنث یکیالکتر

که ارتعاشات )نوسانات(  یماناست که ز نیا تیهستند. واقع گریکدیو واکنش با  کنش

شکل  ردیگ یشتاب داده شده و سرعت م یماد یش کیدهنده  لیتشک یمولکول ها

 کند. یم رییتغ دهیحرارت د خیقطعه  کیدرست به مثل  یماد ءیآن ش
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گوشمان  زهیآو دیبا جسامو ا اءیشکل اش رییکه در رابطه با تغ یمهم اریاما نکته بس 

چون  یاز تعداد متفاوت عناصر یمحسوس ناش یشکل راتییتغ نیاست که ا نیباشد ا

 یاست که دانشمندان م تیواقع نی. لذا براساس اباشدیالکترون، نوترون و پروتون م

 رییعنصر را تغ کی یتعداد اتم ها یعمل طورکاستن پروتونها به  ایتوانند با افزودن و 

عرضه شده  اگرانیمیرا که توسط ک یمیباور قد کی گریبار د یعلم تیواقع نیدهند. ا

 کند. یاست را ثابت م

عناصر کم ارزش چون آهن و سرب را  یبسادگ اگرانیمیدور ک اریچون در زمان بس 

 یگریقدرت خارق العاده د زا یمیقد اگرانیمیک نیکردند. ا یبه نقره و طال م لیتبد

 بوده است.  هایماریقدرت عالج ب زیبرخوردار بوده و آن ن زین

گذرا  یاست که نگاه یعمل ارتعاشات )نوسانات( فقط کاف سمیدرک بهتر مکان جهت

. براساس میندازیب رهیو غ ییشنوا ،ییایحس بو یعنیعمل حواس پنج گانه ما  سمیبه مکان

است که احساسات مختلف را در انسان  یرونیب یایارتعاشات اش نیعمل ا سمیمکان نیا

 قیصدا از طر نیرسد ا یبه گوش م یبلند یکه صدا یمثال زمان یشود. برا یموجب م

 .شودیم جادیکه در هوا ا یشود، ارتعاشات یم دیتول یارتعاشات صوت



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...
 جــادوی بــاور  

-
3۰ 

چرخه امواج  نیدر واقع ا م،یشو یم رهیخ اهیبرگ سبز گ کیکه به  یزمان نطوریهم 

همه  نیشود. با ا یچشم انسان متمرکز شده و سپس به مغز ارسال ماست که در  ینور

 نیگوشمان باشد ا زهیهمواره آو دیکه در رابطه با صوت و رسا بودن آن با یهمنکته م

کند.  افتیبا فرکانس باال را در ییمثل گوش سگ صدا تواندیاست که گوش انسان نم

 دنی( آن بوده و انسان توان شنیو بم ریصدا تابع دانگ )ز ییبه زبان ساده تر، رسا

 ( را ندارد. ری)ز نییاصوات با دانگ پا

 

ارتعاشات را ثابت  یتئور یبهتر اساس مند یگرید تیشدن به واقع قیدق نجایا در

 . ستیاز دستها ن یبر قدرت شفابخش برخ یزیچ زین تیواقع نیکرده و ا

 

زش کردن شقیقه، بوده اند که با نوا یشاهد مورد یمثال انسان ها گاهگاه یبرا

 سردرد فرد برطرف شده است.
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انگشتان فرد  یشونده از انتها یجار یبا انرژ رتبطتوان م یمسئله را م نیا ایآ 

 نوازش کننده کرد؟

مورد اشاره قرار گرفته است. چون حضرت  یبه کرات در کتاب آسمان تیواقع نیا 

  را معالجه کرده است. مارانیاز ب یاریبس یبا لمس درمان حیمس

 

  د؟و علم ارتعاشات توجیه کر یتوان با تئور یمسلم را نم اتیواقع نیا ایآ

 یفضا نیاست و ادکتر بور که احاطه کننده همه جانداران  ییادعا یکیالکتر یفضا ایآ

 لهیوس نیدهد که بد یهمه جانداران از جمله انسان قرار نم اریقدرت را در اخت نیا ژهیو

 را از نوک انگشتانشان ساطع کنند؟  ییبتوانند تکانه ها

 

 رد؟یتواند از ذهن نشأت بگ ینم یفکر یتکانه ها نیا ایآ

شد که  لیو نوسانگر اساس قا یارتعاش یقوا یبرا یئورت نیتوان براساس ا ینم ایآ 

خود قرار دهد. در فصل زمستان و در  ریرا تحت تأث گرید یایتوانند انسانها و اش یم
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 یباشد که پس از راه رفتن بر رو یکیتواند شاهد جرقه الکتر یمرتفع فرد م یمکان ها

 گریشکل د هجرق نیشود که ا یم جادیا یجرقه ا ،یش کیفرش و لمس کردن 

 یمسئله را ثابت م نیا تیواقع نیساکن بوده که حاصل اصطکاک است. و ا تهیسیالکتر

 است.  دیقابل تول یدر بدن آدم تهیسیشکل الکتر کیچگونه  کند که

 یریتصو لیانجام شده در دانشگاه ا یعلم شاتیحاصل شده از آزما ریاز تصاو یکی 

 یآب شور یحاو یظرفهاانگشت اشاره خود را داخل  هایکه آزمودن یاست که زمان

دست چپ  نیرا ب یبرق انیحالت جر نیبرق سنج بود. ا کیبردند که وصل به  یفرو م

ولت  یلیم میو ن کی زین انیجر نیکرد و شدت ا یم جادیو دست راست مثبت ا یمنف

انگشت  کیدست که در  کی یانیدو انگشت م شیآزما نیا گرید ریبود. در تصو

 نیظرف فرو برده شده بود. تفاوت ا نیداخل هم ردخو یبه چشم م یسطح یدگیبر

فرق  گریکدیدستها با  تیدوم، قطب رید که در تصوبو نیا یقبل شیبا آزما شیآزما

 رییتغ نیشده و ا یبه قطب منف لیکه قطب مثبت دست چپ تبد یمعن نیکرده بود بد

باال  زین انیشدت جر شیآزما نیدر ا عالوهقابل مشاهده بود. به  زیدر دست راست ن

 رفته بود. 
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سنج( افتادم که سالها  ستی)ز ومتریبه نام ب یا لهیوس ادیفوق فورا به  ریتصاو دنید با

 یدستگاه دارا نیبنام دکتر برادو ساخته شده بود. ا یمحقق فرانسو کیتوسط  شیپ

 کیکه متصل به  یسوزن مس کیزنگ  نیزنگوله شکل بود که در داخل ا شهیش کی

 شهیسوزن و عقربه دستگاه و در درون ش ریبود کار گذاشته شده بود. در ز فینخ ظر

 خورد.  یشده به چشم م یمدور درجه بند یقطعه مقوا کیآن 

کننده  شیقرار گرفته و فرد آزما گریکدیدر کنار  یچنان نیدو دستگاه ا شیآزما نیا در

ذهنش را  زیگرفته بود و همزمان ن شهیش یسانت میو ن کیانگشتان دو دست را در 

 نیا بیگرفته بود. نکته عجکرده بود که به حالت تعادل قرار  یفیمتوجه سوزن ظر

و نگرش خود  تیدستگاه ذهن نیکننده با ا شیاکه آزم یبود که هر بار نیا شیآزما

مورد نظرش را در جهت حرکت  راتییتوانست تغ یم لهیوس نیکرد بد یرا عوض م

 اتیذهن یدستگاه براساس چگونگ نیکند. به زبان ساده تر عقربه ا جادیعقربه دستگاه ا

 آمد.  یفرد در جهات مختلف به رقص در م

 شیآزما نیانجام ا یکند. برا یبر اساس اصول فوق عمل م زین ریثابت کننده ز شیآزما

را به  نچیکاغذ سه در سه ا نیتکه کاغذ با وزن متوسط را انتخاب کرده و سپس ا کی

باره باز را که از دو نقطه قطر تا شده است را دو ی. سپس کاغذدیتا بزن یطور قطر
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شود  جادیدر کاغذ دو تا ا لهیوس نیتا بد د،یبزنتا  راآن گرید یکرده و دوباره از قطر

را که به  یرا قطع کنند. حال کاغذ گریکدی دیکاغذ با یالزم به ذکر است که تاها

چوب  شیطه از آزمانق نی. در ادیشکل هرم مسطح کوتاه در آمده است را دوباره باز کن

 نچیا کیسوزن به بدنه آن که طولش به  کیکردن  فرورا انتخاب کرده و با  یپنبه ا

که  ردیقرار گ وانیدر ل یطور دی. سپس چوب پنبه بادیرسد را فرو کن یقاعده آن م

در حول نوک سوزن داشته باشد. سپس با برداشتن تکه کاغذ  یکاغذ حرکت آزاد

 شکل نیکه چهار طرف ا دیقرار ده یدو قطر آن را در نوک سوزن طور ینقطه تالق

 داشته باشد.  بیش نییبه طرف پا یهرم

 دیقرار ده یواقع در اتاق زیم یرا به همراه چوب پنبه، سوزن و کاغذ بر رو وانیل سپس

 باشند یلیبه دور از وسا دیبا شیلوازم آزما نیا نطوریهوا باشد. هم انیکه به دور از جر

مقدمات دستان فنجان شکل تان  نیکنند. پس از فراهم شدن ا یهوا م انیجر دیکه تول

. الزم به ذکر است که جهت گردش آزاد کاغذ، انگشتانتان دیده ررا در اطراف کاغذ قرا

 متر از کاغذ فاصله داشته باشند.  یسانت 1.5به اندازه  دیبا

که در اطراف نوک سوزن به گردش  دیتکه کاغذ فرمان ده نیحالت سپس به ا نیدر ا

. در ابتدا چرخش کاغذ به دور نوک سوزن لرزان و ناستوار است و شما جهت دیدر آ
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متوجه  افکر متمرکزتان ر یو در ثان دیریدستتان را ثابت بگ دیمشکل اوال با نیرفع ا

 یهمزمان سرعت و ثبات گردش کاغذ را در جهت لهیوس نیتا بد دیخاص ساز یجهت

 . دیساز سریمشخص م

فکرتان متمرکز بر گردش کاغذ در جهت  یالزم به ذکر است که اگر به طور ناگهان

کند که سمت گردش کاغذ به  یم تیکفا نظر رییتغ نیهم شودیم یعکس گردش فعل

دورادور فکر را  ییقدرت جابجا گریبار د شیآزما نیکند و ا رییدور نوک سوزن تغ

 نیاز هرگونه اختالل در انجام ا یریشگیکند. الزم به ذکر است که جهت پ یثابت م

 دم و بازدمش را متوجه جهت حرکت کاغذ کند.  دیفرد نبا شیآزما

 شیآزما نیو اصالت ا ینسبت به درست نیاز منتقد یبرخ شیآزما نیرابطه با ا در

 دارند.  دیترد

هستند که گردش کاغذ حول سوزن به علت امواج  یاشخاص مدع نیمثال ا یبرا

عوامل در گردش کاغذ نقش  نیحاصله از دست و بازتاب خاص بدن است. و ا یحرکت

توانست به جا  یم یراد شکاکان تنها در صورتیا نیاست که ا نیا تیاست. واقع نیآفر

 نیکرد و ا یجهت حرکت م کیتنها در  شیآزما نیبوده و وارد باشد که کاغذ در ا
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تواند جهت گردش کاغذ  یم یاست که با عوض کردن قطب تفکر فرد بسادگ یدر حال

قدرت  شتریاست که هرچه ب تیواقع نیدر حول سوزن را عوض کند. لذا براساس ا

 شود.  یدوردستانه تفکر ثابت م یرگذاریتأث

بنام  یا لهیکه از وس یگرید شیبا آزما توانیکار کرد تفکر را م نیا گریطرف د از

صفحه  کیداللت بر  التیثابت کرد. الزم به ذکر است که د زیکند ن یاستفاده م التید

حک شده اند.  12تا  کیصفحه ساعت مانند اعداد  نیدارد. در ا یصورت ساعت ییمقوا

مقوا به  کی زیفرو برده شده و بر فراز سوزن ن حهبه مرکز صف یسوزن شیآزما نیدر ا

 وانیملزومات و مقدمات برفراز ل نیا یشود. سپس صفحه حاو ینصب م کانیشکل پ

. پس ردیسوزن در داخل آب قرار گ ینیکه بخش پائ ردیگ یم قرار یآب طور یحاو

گرفته  کانیصفحه و پ وانیل یکننده دستش را بر رو شیآزما طیشرا نیاز فراهم شدن ا

حال در  نیکه بچرخد و جهتش را عوض کند. و در ع دهدیفرمان م کانیو سپس به پ

 کننده ثابت شود.  شینقطه مورد نظر آزما

 نهیقدرت به یدر گرو شیآزما نیدرست ا یبه ذکر است که از آنجا که اجرا الزم

 ییالزمه ها نیاست، چون همه اشخاص از چن ییتفکر فرد، تفکر متمرکز و قدرت القا

انجام دهد.  تیفوق را با موفق شیتواند آزما ینم یکسعلت هر  نیبد ستندیبرخوردار ن
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 میریسرانجام بپذ یتجرب شاتیشواهد و مستندات و آزما نیبه هر شکل اگر با توجه به ا

 میتوان یشود در آن صورت م یم یو جاذب از نوع تفکر فرد ناش ایپو یکه امواج مغز

از  یبرخ انیرا در جر زیچون احضار ارواح، لرزش خودکار م ییها دهیاصالت پد

را  انیروح بن یاز هنرها ی( را در برخومهایو اعمال واسطه ها )مد یروان یندهایفرا

 . میثابت کن

 نگیوست یکیشرکت الکتر یپژوهش میتوماس عضو ت پسیلیراستا دکتر ف نیهم در

گفت که در حال حاضر  کایآمر تهیسیدر مرکز اطالعات الکتر 193۷هاوس در سال 

شده و به باور  یبه شکل ارتعاش متجل یکه هر گونه گفتار و عمل آدم میتمطمئن هس

 شرفتیکه در اثر پ میدار نانینبوده و ما اطم تهیسیالکتر انیجز جر یزیارتعاش چ نیما ا

خواهند  ریارتعاشات ساطعه قابل ضبط و تفس نیا کینزد ندهیدر آ یکیتکنولوژ یها

 شود.  یو افکار فرد ساطع م تیارتعاشات از شخص نیبود الزم به ذکر است که ا

 

ارتعاش و تشعشع  جادیکه فکر با ا میدان یتوجه به آنچه که در فوق گفته شد اکنون م با

 زیه نباشد به همان انداز شتریارتعاش ب نیبه هدف متصل شده و هر چقدر شدت ا

 رهیدا یتوان به موجها یرا م یشود. در واقع ارتعاش فکر یم ریتسخ یهدف بزرگتر
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سنگ کوچک به داخل آب  کیبا پرتاب  راستخ کیکرد که در داخل  هیشب یوار

داخل آب انداخته شود  یشود و اگر پس از سنگ کوچک اول سنگ بزرگتر یشروع م

کوچک  یموجها نکهیکند و هم ا یم دیرا تول یسنگ هم موج مسلسل وار بزرگتر نیا

 کند.  یرا در خود ادغام م

 فیافکار ضع یبسادگ نیعلت است که افکار متمرکز، متراکم و پرقدرت و آتش نیلذا بد

 نطوریشود. هم یم یآنها در زندگ ینیمانع از نقش آفر لهیوس نیرانده و بد هیرا به حاش

به  یمسلم است که روانشناسان و صاحب نظران علوم روانشناخت تیواقع نیبراساس ا

و  یشیمثبت اند قیاز طر یابیبه کام یابیکنند که جهت دست یم هیسعادت طلبان توص

 یریشگیپ یافکار منف یاز مانع تراش لهیوس نیسازنده به ذهنشان بد یهاباور قیتزر

 کنند. 

کاسه و  کیخالق و پاداش دهنده نه تنها از افکار متمرکز و  یروین گریطرف د از

 شیشاپیپ دیشود بلکه فرد جهت ارسال ارتعاشات الزمه با یحاصل م مانیقدرت ا

 نیچشمانش مجسم کند تا بد شیمورد نظرش را به شکل محقق شده در پ یآرزو

 لیاتومب کیتن فرد خواهان داش گرمثال ا یشود. برا ایفرد پو ییهدف جو زهیانگ لهیوس
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در عالم  شیشاپیهدف پ نیبه ا دنیرس یبرا دیاست با متیگران ق ستمیس نیآخر

 . ندیبب شیپا ریرا در ز نیماش نیتصورش ا

مطروحه در  یشده ام که فرمول معجزه آسا ادآوریکتاب به خواننده  نیکرات در ا به

کتاب تنها تراش خورده  نیفرمول در ا نینداشته بلکه ا یوجه تازگ چیکتاب به ه نیا

آموزه  خیقدرت به کرات در طول تار نیمثال از ا یاست تا کاربردش آسان شود برا

آموزه  نیاستفاده کرده اند و به باورمندان به ا یمانآس امبرانیو پ یو عرفان یمذهب یها

 یتوانند به همه آرزوها یخ شان مراس مانیباور و ا قیشده اند که تنها از طر ادآوریها 

 است. لیاعتقاد کامال اص نیخود برسند و ا

برسد چون  شیایتواند به رو یم زیصادقانه ن یازهایبه زبان ساده تر، فرد با راز و ن 

شود  یفرد مستجاب نم یدعا یراسخ است و تنها در صورت مانیبر ا یز مبتنین شیاین

باشد. به عبارت  یو ظاهرساز یاکاریر ،یکیبه شکل مکان ازیو راز و ن شیاین نیکه ا

را جهت اجابت خواسته اش به درگاه قادر  ازشیفرد از عمق وجودش دست ن گرید

 برخوردار است.  ییاز قدرت جادو یمثل باور قلب زین یمطلق دراز کند. بله، خداباور
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نقد  هیدر نشر یرماندرباره ذهن د یگرو با درج مقاله اتوماس سو 1944سال  زییپا در

روح  ،یدرمان مانیا ،یشد که از آنجا که ذهن درمان یبا ارائه موارد مستند مدع یادب

باور  کیزیمتاف مارانیب یاسباب شفا یبسادگ یآسمان یبه آموزه ها یو باورمند ییگرا

علت روز به روز بر تعداد مومنان به  نیگرا( را فراهم آورده است. بد عهی)ماوراء الطب

 . شودینوع قدرت افزوده م نیا

نه  رزنیپ نیمثال آورد که ا یسالها 62 ماریاز زن ب توانیرابطه م نیمثال در ا یبرا

 ماریب نیدر مورد ا بیبرد. نکته عج یرنج م زین یمفصل یتنها فلج بود بلکه از دردها

موفق به عالج فلجش  یتنفس ستمیبا استفاده از س رزنیپ نیاست که نه تنها ا نیمسن ا

جوانتر شده است. بله،  زیسال ن 22کامل  یزن پس از کسب شفا نیشده است بلکه ا

 سوق داده است.  یدرمان مانیو ا یذهن باور یرا به سو ردمدست م نیاز ا یمعجزات

را مطرح کرد که در ذهن  هیفرض نیا یوانکاوپدر علم ر دیفرو گموندیبار ز نیاول یبرا

خارق العاده برخوردار است  یوجود دارد که نه تنها از قدرت یبخش ناشناخته ا یآدم

 ی)ناخود آگاه اریهوش مهیذهن ن نیاز ذهن آگاه بوده و ا زیبخش از ذهن متما نیبلکه ا

در حال شکل دادن افکار، احساسات و اعمال  وستهیپ یماست که در دستگاه ذهن آد
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 یزیغر ینبوده و واکنش ها یکیزیماده ف کیبوده و جنس آن برخالف مغز از  یشخص

 . باشد یمبخش  نیاز ا یفرد ناش یو مشکل گشا

آگاه  تیواقع نیبشر، انسان از ا خیتار یریبه ذکر است که اگرچه از زمان شکل گ الزم

و  شمندانیعلت اند نیشناخته است بد یکار کردش را نم قایبوده است اما چون دق

شناختند:  یم ریاز نوع ز یو اصطالحات میذهن را با مفاه یخودآگاهمختلف نا امبرانیپ

برتر، هوش برتر و ذهن و  یآرام وجدان، فراخود، آگاه یروح، اراده، ذهن، وجدان، ندا

 . یو همگان یجهان یآگاه

شود. اما  یم اندهیمختلف نما یقدرت برتر با نام ها نیشود ا یکه مالحظه م همانطور

 کرانیآورم، منظورم قدرت ب یم انیمقدرت به  نیکتاب سخن از ا نیکه من در ا یزمان

ذهن ناخود آگاه است که به  رینظ یقدرت ب نی( بوده و ایاریذهن ناخودآگاه )ناهوش

 لهیوس نیفرد را از خطر نجات داده و با ممکن کردن ناممکن ها بد یزیغر طور

ساخته  یهر کار یاریسازد، چون از دست ناهوش یفرد را محقق م نیریش یآرزوها

قدرت نهفته را بداند و راه استفاده درست  نیبر آنکه فرد طرز استفاده از ا طاست مشرو

کرده  کتهیذهن د نی( برنامه عمل را به ااریاست که ذهن آگاه )هوش نیقدرت ا نیاز ا

آگاه نسبت  مهیذهن ن یبگذارد و علت برتر یاریو سپس انجام کار را به عهده ناهوش
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است  یشده ا رهیذخ شماریاطالعات ب یحاو یآگاهاست که ناخود  نیبه ذهن آگاه در ا

خود  علت است که نیاز آن محروم است. لذا بد یفرد )خود آگاه یاستدالل یکه قوا

 کند.  یم یرا خارق العاده تلق یناخود آگاه یدستاوردها شهیهم یآگاه

( است اریهوش مهی)ذهن ن یالعقول ناخودآگاه ریقدرت خارق العاده و مح نیعلت ا به

باور است که ذهن از چنان  نیبر ا نگتونیچون سر آرتور اد یکه دانشمندان برجسته ا

قرار دهد بلکه در  ریاز اتمها را تحت تأث یبرخوردار است که نه تنها دسته ا یقدرت

 مداخله کند.  زیرفتارشان ن

 یهایحاصل قدرت اراده هست یباورم که جهان کنون نیاساس است که بر ا نیلذا بر ا

. الزم به ذکر است که عتیحاکم بر طب نیبرتر است نه حاصل فعل و انفعاالت قوان

 دارد.  یفکر سازگار یارتعاش اتیاز نوع فوق بهتر با فرض یینگرشها

 

سعادت طلبان  گوش زهیآو دیکه همواره با یمهم اریفوق نکته بس اتیتوجه به واقع با

قدرت  نیبه ا ختنیچنگ زدن و در آو قیاست که تنها از طر نیباوران باشد ا یو زندگ

تواند به همه خواسته  ی( است که فرد میناخودآگاه یبه معجزه گر یبرتر )باورمند
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مثال و  یقدرت ب نیشود. روشن است که اتصال و اتکال به ا لینا یدر زندگ شیها

راز و رمز در  نیقدرت است که ا نیآوردن به ا مانیبه ا ازین یزیاز هر چ شیبرتر پ

. الزم به ذکر است که چون هدف اتکاء به ردیگ یخواننده قرار م اریکتاب در اخت نیا

قدرت متصل  نیتواند به ا یم زین یشخص یها قهیفرد به طر نیقدرت است، بنابر ا نیا

 شود. 

 

ناخودآگاه( تنها منحصر به تحقق  ری)ضم یاریبه ذکر است که قدرت ناهوش الزم

مشده و گ یایاش افتنیتوان جهت  یقدرت م نیو درشت نشده بلکه از ا زیر یاهایرو

 یکه در سالها تیبنام دنا اسم یمثال فرد یاستفاده کرد. برا زیفراموش شده ن یاسام

کرد  یامرار معاش م اتینشر یبرا لهنگارش مقا قیقرن گذشته از طر ستیدهه ب

 یاز موارد از تنگناها یاریقدرت در بس نیبا ا ختنیاست که نه تنها با در آو یمدع

گمشده  یایاش یگریراحت تر از هر کس د لهیوس نیاست بلکه بد افتهینجات  یماد

 .ابدی یاش را م
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است  یاز مکان آن فقط کاف یرا گم کرده باشد جهت آگاه شیاگر چاقو مثال یبرا 

 دهدیشود. تجربه نشان م رهیخ رامونیپ یکه چشمش را بسته و با چشمان بسته به فضا

 مشده شده ام. گ ءیش افتنیموفق به  قیطر نیاز موارد بد یاریکه در بس

آوردن اسمش  ادیکنم جهت به  یدور را فراموش م انیاز آشنا یکیکه اسم  یزمان ای

 رهیاندازه اندام ها و غ ،یظاهر افهیرنگ مو، ق یاست که ذهنم را بر رو یفقط کاف

چشم بر هم زدن نامش را به خاطر  کیدر  لهیوس نیمعطوف و متمرکز کنم تا بد

سئوال کردم، او در  تیاسم یقدرت از آقا نیعمل ا سمیکه درباره مکان ی. زماناورمیب

را چگونه کسب کرده است اما  ییقدرت و توانا نیداند که ا ینم قایجواب گفت که دق

 یقدرت برتر متوسل م نیکه به ا یهر بار دیآ یبراساس آنچه که از تجاربش بر م

ا راست کردن سرش دست عضالت بدنش را شل کرده و ب یزیاز هر چ شیشود، پ

با بستن  التح نیدر ا زیاز مواقع ن یگذاشته و در برخ شیشانیپ یراستش را بر باال

عمل  سمیرفتارها را مکان نیشود. اگر بتوان ا یم رهیخ یتناهیال یچشمانش به فضا

 نهفته است.  یا شهیآداب کل نیدر ا تمیکنم که موفق یخواند صادقانه اعتراف م

 



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...
 جــادوی بــاور  

-
45 

است که از آنجا که  نیمورد توجه سعادت طلبان باشد ا دیکه همواره با یگرید نکته

اختراعات و اکتشافات حاصل عمل ناخود  ،یو هنر یادب یها، شاهکارها یهمه نوآور

 نیخالصانه به ا دیقدرت اوال با انیپا یمنبع ب نیجهت اتصال به ا نیاست بنابرا یآگاه

 زیاقدامات را ن نیذهن برنامه داده و ا نیه اآگاهانه ب یو در ثان دیاوریب مانیقدرت ا

 یموتور محرکه تان به سو وستهیتا پ دیسرکش ساز یاقیسوزان و اشت یهمراه با عشق

 زین ریز یمیراستا توجه به ضرب المثل قد نیبه آرزو در حرکت باشد. در ا دنیرس

زند خداوند به طور  یرا م یبافتن تن پوش هیاول یلهایکه فرد م یراهگشا است. زمان

 گذارد.  یم ارشیفرد را در اخت ازیمورد ن یخودکار کاموا

 

 یشود که اساسا چرا ناخود آگاهخواننده مطرح  یپرسش برا نیممکن است ا اکنون

 است؟  یبرتر از خود آگاه

 

و  یمتشکل از دو بخش ناخود آگاه یگفته شد دستگاه ذهن آدم شتریهمانطور که پ

است که در  یاریاز هوش شتریب اریهوش مهیاست و قدمت و اصالت ذهن ن یخود آگاه
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قدرت  شیل افزادر حا وستهیپ یو استدالل یو چون ذهن عقالن دشو یاثر بلوغ حاصل م

 یخود را به حواش نیشیپ یاساسأ آموخته ها یعلت در مقاطع نیاست بد شیاستدالل

در  نیکند و ا یاطالعات را فراموش م نیاز مواقع اساسا ا یذهنش رانده و در برخ

اطالعات  نیهمه ا دیسف حانباره بزرگ و لو کیبه مثل  اریهوش مهیاست که ذهن ن یحال

 کند. یم رهیرا در خود ذخ

است که فرد را از خطر  اریهوش مهیذهن ن نیا یدر هنگامه خطر آن گریاز طرف د 

 ،یو فور یدهد نه ذهن بالغ و استدالل کننده چون در هنگامه خطرات آن ینجات م

 را ندارد.  لیو سبک کردن مسا نیفرد اساسا فرصت سنگ

است  یدر حال نیااتصال دارد و  یو همگان یفرد به ذهن جهان یناخودآگاه نطور،یهم

 یناخودآگاه ییعلت است که توانا نیمحروم است. لذا بد یژگیو نیاز ا یکه خود آگاه

 یهمه نکته مهم نیاندازد. با ا یکرده و از فروغ م رنگیرا ب یاریقدرت هوش یبسادگ

نقش  یراه انداز فهیکه وظ است نیباوران باشد ا یگوش زندگ زهیآو دیکه همواره با

متمرکز شدن  قیاز طر زیمهم ن نیاست و ا اریقدرت به عهده ذهن هوش نیا ینیآفر

شود. به زبان ساده تر، اگر فرد  یم سریم چشم شیبر هدف و مجسم کردن آرزو در پ
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سوزان  اقیتجسم و اشت نیبسوزد، ا یزیتصاحب و تصرف چ اقیدر آتش اشت وستهیپ

 شود.  لیفرد به کام دل نا تیشود که در نها یسبب م

و قدرت  یچون قدرت روحان یاز صاحب نظران با اصطالحات یبرخ نیقدرت در ب نیا

اصطالحات فی نفسه مهم نبوده  نیشود. اما ا یشناخته م یکیحاصله از ارتعاشات الکتر

با  زدیکه فرد بدان در آو یاست که در صورت یناخود آگاه رینظ یو مهم قدرت ب

به  رایکند ز یرا فراهم م رتشیاسباب حد یشود که بدون ترد یمواجه م ییدستاوردها

است که قانون جذب فعال شده و فکر  یناخود آگاه ینیواسطه قدرت و نقش آفر

 شود.  یو متمرکز به هدفش متصل م وستهیپ

 کیدهد بلکه به مثل  یم ریینه تنها آهنگ فرکانس ذهن را تغ نیباور راست نطوریهم

 لهیوس نیدر معادله بد یناخود آگاه یواپرقدرت و غول آسا با وارد کردن ق یآهنربا

کند.  یعوض م یتان را به کل طیکند، بلکه شرا یتان را دگرگون م ینه تنها هاله شخص

شکل  نیو بد دهدیقرار م ریتحت تأث زیدست را ن دورو اشخاص  اءیتحوالت، اش نیو ا

 دهد. یم تیرنگ واقع تانیاهایبه رو
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کتاب  نیا باور یجادوشوم که  یم ادآوریبه خواننده  گرید فصل بار نیا انیدر پا 

انجمن  ،یآسمان یدور در کتابها اریبس یمفهوم از قرنها نینبوده و به ا یمفهوم تازه ا

علت است که  نیاشاره شده است لذا بد رهیو غ یاسیس اتبو مک یاخوت و برادر یها

 یکنند که از باور یرا جذب و جلب مرام خود م یتا سرحد امکان اشخاص ونیاسیس

که فرد باورمند و مومن با ارتعاشات  یباشد. چون زمان برخوردارراسخ  یمانیو ا نیراست

شود که از  یم یفرد خالق معجزات نیشود ا یم ختهیدار شارژ شده و برانگ شهیباور ر

 یجادوها هیو ما هینوع باور است که پا نیو ا ستیساخته ن یآدم معمول کیدست 

دهد.  یرا شکل م دیو سف اهیس
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات
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ومسل ــفص  

ست؟یچه اخودآگاذهن ن اقعاو
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  ست؟یچ اریهوش مهیاساسا ذهن ن

به  یاز ناخودآگاه»کتاب مشهور  سندهیو نو یروانشناس برجسته فرانسو یگل گوستاو

برجسته، دانشمند مشهور و  سندهینو ایباور است که در سرتاسر دن نیبر ا «یاریهوش

به  یو درون نگر یخودکاو یوجود ندارد که با اندک یفرد خودساخته ا یبه طور کل

صاحب  نیذهن نشود. ا یاریو ناهوش یآگاهدمثال ناخو یقدرت ب تیسرعت متوجه اهم

قرن نوزدهم ناشناخته  لیناخودآگاه تا اوا ریضم یباور است که روانشناس نینظر بر ا

 یدر حال نیگرفت و ا یقرار م دییمورد تأ یو نقش آن تنها در اختالالت روان ماندهیباق

ذهن  ییهمسوو  یهماهنگ یدر گرو یفرد در زندگ ییباور من خودشکوفااست که به 

 است.  اریو هوش اریهوش مهین

باور  یاست که جادو نیگوش سعادت طلبان باشد ا زهیآو دیکه همواره با یمهم نکته

به  یکه باورمند یمعن نیدارند. بد گریکدیبا  هیدو سو یارتباط یو مفهوم ناخود آگاه

جان گرفتن قدرت باور شده و باور راستین نیز بهتر فرد را با جایگاه سبب  یناخودآگاه

و مکانیسم عمل ناهوشیاری آشنا کرده و چون آگاهی، توانایی است بدین علت فرد 

بهتر می تواند این اهرم جادویی را در مسایل زندگیش جاری سازد و چون افکار متمرکز، 

ی را در تحقق آرزوها ایفا می کند هدف محور و در عین حال تکرار شونده نقش مهم
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براساس این اصل مسلم پیوسته زوایای مختلف ناخود آگاهی در جای جای این کتاب 

تکرار می شود تا بدین وسیله فرد هر چه بیشتر به کار کرد این اهرم مسلط شود و هم 

 اینکه از الزمه تکرار شونده این ابزار غافل نشود. 

بود « قانون پدیده های روانی»تحت عنوان  تاب جی هودسنین بار با خواندن کبرای اول

که من متوجه مفهوم ناخودآگاهی و توانایی های بی نظیر آن شده و سپس جهت کامل 

 کردن اطالعاتم در این خصوص اقدام به خواندن کتابهای مشابه زیر کردم: 

 پ ناخودآگاهی )ذهن نیمه هوشیار سخن می گوید( به قلم ارما فرل گری الف:

 منبع و مخزن قدرت به قلم تئودور فوت ب:

 عقل سلیم و چگونگی پرورش آن به قلم هن بوری هنکین و غیره.  پ: 

 

بله، من با خواندن کتابهایی از نوع فوق هر چه بیشتر اطالعاتم را در این خصوص 

افزایش داده و هدفم در این فصل این است که اوال شناخت شما را در باره این دو 

بخش ذهن افزایش داده و در ثانی شما را به راهکاری مسلح کنم که بدین وسیله بتوانید 

 لیتان در زندگی کنید. قدرت آنها را متوجه اهداف متعا
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را می توان در یک جمله کوتاه خالصه کرد « ناخودآگاهی سخن می گوید»پیام کتاب 

و آن این است که به باور نویسنده این کتاب در درون هر فرد قوه و استعداد خارق 

العاده ای به ودیعه گذاشته شده است که کارکرد آن هیچ ارتباطی به فعال بودن و 

ن نداشته و هر فردی می تواند با فعال ساختن ارادی این قوه به سادگی راکد ماندن آ

به همه خواسته هایش در زندگی نایل شود مشروط بر آنکه عطش و اشتیاق کامیاب 

 شدن در سطح هوشیاری و ذهن خود آگاه محسوس و ملموس باشد.

نامریی و واقعیت این است که اگرچه از زمانهای بسیار دور اندیشمندان این قدرت  

مرموز را مورد تایید قرار داده اند با این همه این قدرت همه کاره را روانشناسان در 

یکصدو پنجاه سال پیش ناخودآگاهی نام گذاشته و امرسون اسطوره ای نیز به کرات 

در مقاالت و آثارش به قدرت دوگانه ذهن اشاره کرده و همه خالقیت هایش را به 

کرده است. لذا براساس این باور راسخ )باورمندی به  ذهن نیمه هوشیارش منتسب

قدرت ناخودآگاهی( بوده است که امرسون گاهگاهی جهت تایید مقاالتش تنها به شواهد 

 فیزیکی از جمله دست نوشته اش استناد کرده است. 

خوشبختانه امروزه نه تنها مردم دو بخش متفاوت دستگاه ذهن را به رسمیت می 

آگاهی نسبی نیز از قدرت و کارکرد این دو بخش متفاوت دارند. شناسند بلکه یک 

برای مثال اکنون مردم می دانند که ناخودآگاهی و خودآگاهی می تواند مستقل از 
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دیگری عمل کرده و در عین حال مردم میدانند که مقر فرماندهی ذهن آگاه مغز است 

تمرکز مداوم بر روی  چون آدمها به کرات این حالت را تجربه کرده که در جریان

مسئله ای این امر سبب می شود که درگیر سردرد، خستگی و زنش شقیقه شوند. از 

طرف دیگر کارکرد ذهن نیمه هوشیار را با مثال و تجارب زیر بهتر می توان روشن 

کرد. با توجه به آنچه که تاکنون درباره خودآگاهی و ناخودآگاهی گفته شده است. 

که خود آگاهی معرف استدالل و عقالنیت ورزی فرد است و  اکنون خوب می دانیم

این در حالی است که ناخود آگاهی به طور غریزی، خودکار و تجربی مشکل گشایی 

می کند و چون ذهن هوشیار بالغ و عقالنیت گرا در بسیاری از موارد توان حل کردن 

تانه خواب سبب مسایل مختلف را ندارد و چون عدم حل این مسایل ذهن آزار در آس

تالطمات روحی فرد شده و آشفتگی های روحی نیز خواب نرمال فرد را برهم می زند 

بدین علت فرد جهت رهایی از این مشکل به یکباره تصمیم می گیرد که جهت تجربه 

کردن خواب راحت مسایل ناگشوده روزمره اش را فراموش کند و آنرا در اعماق 

ز شرش رهایی یابد اما زمانی که این فرد صبح روز ذهنش دفن کند تا بدین وسیله ا

بعد از خواب برمی خیزد و ذهنش را متوجه مسایل حل ناشده شب گذشته می کند به 

یکباره در برابر راه حل مشکل خود قرار می گیرد و این راه حل توسط قدرت جادویی 

از چنین کارکردی ناخود آگاهی در اختیار فرد قرار گرفته است. بله، ذهن نیمه هوشیار 

 برخوردار است. 
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در رابطه با قدرت جادویی ذهن نیمه هوشیار دیدگاه یک نویسنده مشهور آمریکایی 

نیز قابل تأمل است. سال ها پیش من متوجه بخشی از  'موسوم به لوئیس برام فیلد

ذهن شده ام که روانشناسان آنرا ناخود آگاهی خوانده و تنی چند از همکارانم نیز 

اهم را در این خصوص مورد تایید قرار می دهند. به هر شکل نکته عجیب درباره دیدگ

این ذهن این است که به طور غیر ارادی و ناخواسته فعال است. برای مثال زمانی که 

فرد خوابیده است و یا اینکه مشغول تمدد اعصاب بوده و فرسنگها نیز با فعالیت 

خودکار به فعالیت و مشکل گشائیش ادامه نویسندگی فاصله دارد، این ذهن به طور 

 میدهد. 

از طرف دیگر اگر قرار باشد که تجارب شخصیام در این رابطه مالک قرار گیرد باور 

شخصیام این است که ناخود آگاهی از طریق آموزش میتواند فعالیت ها را به شکل 

را در طول کار سازمان یافته انجام دهد چون من به توانایی آن کامال ایمان دارم، زی

حرفه ایم بارها با کاراکترها، پیرنگ سوژه داستان و مسایل دشوار نگارشی مواجه شده 

ام که شب هنگام از سردرماندگی و العالجی این مشکالت را به حال خود واگذاشته 

ام. اما صبح گاهان در کمال تعجب با راه حل این مشکالت مواجه شده ام و این امر به 

 کل گشائی ذهن ناخودآگاه را ثابت می کند.روشنی قدرت مش
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نکته دیگر قابل ذکر در این رابطه این است که من همیشه تشخیص و داوری  

ناخودآگاهی را به صالحدید ذهن آگاه که از طریق پردازش مسایل مختلف حاصل 

شده است ترجیح میدهم چون منابع داوری ناخودآگاهی غرایز موروثی و تجارب انباشته 

 ر طول فرآیند عمر آدمی است. شده د

با توجه به آنچه که تاکنون در این کتاب گفته شده است اکنون میتوانیم از جایگاه این 

دو ذهن یک تصویر کلی داشته باشیم بدین معنی که مکان و مقر ناخودآگاهی را بخش 

ش تحتانی سر و مغز و خودآگاهی را بخش باالیی سر تصور کرده و ارتباطات این دو بخ

 ذهن را نیز مورد تایید قرار میدهم. 

از طرف دیگر این دو بخش ذهن اگر چه با رشته های رابطی به یکدیگر متصل هستند 

با این همه ماهیت و ویژگی های خاص خود را دارند. برای مثال ناخود آگاهی آدمی 

 معرف ذهن بدوی و اولیه فرد است لذا براساس این واقعیت است که واکنش های این

بخش از ذهن معموال غریزی، تجربی، کوکی و غیرارادی است و چون قدرت و دیرینگی 

این ذهن بیشتر از ذهن جدید و متاخر )خودآگاهی( است و چون در موقعیت های 

بحرانی این بخش از ذهن به حکم غریزه و تجربه سکان هدایت فرد را به عهده گرفته 

ی به تجارب و اطالعات بیشتری دسترسی و چون این بخش از ذهن در قیاس با هوشیار
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دارد بدین علت در شرایط دشوار، ابتکار و خالقیت این ذهن است که چراغ راه 

 خودآگاهی می شود.

و  )اما قدرت مشکل گشایی ذهن نیمه هوشیار هرگز اهمیت خود آگاهی )ذهن بالغ 

این بلوغ عقالنی استداللی فرد را تحت الشعاع قرار نمی دهد چون در بسیاری از موارد 

فرد است که او را در برطرف کردن مشکالت زندگی راهنمایی می کند. اما همانطور 

که گفته شد خودآگاهی به علت درگیری مستقیم با مسایل زندگی دستخوش فراموشی 

و خستگی شده و به علت این مسایل نمی تواند در شرایط دشوار یک تنه موانع را از 

ین موقعیت عقل سلیم حکم می کند که خود آگاهی، پیش پایش بردارد. در ا

ناهوشیاریش را از کم و کیف مسایل آگاه کرده و سپس به طور کامل مسئولیت حل 

مشکل را به عهده آن بگذارد و چون ناخود آگاهی مرد شرایط بحرانی و دشوار است 

 یدهد. بدین علت در بسیاری از موارد راه عبور از مشکل را در اختیار فرد قرار م

به طور کلی از ویژگیهای ذهن آگاه می توان به استدالل گرایی، منطق باوری، عقالنی 

نگری، حسابگری، قدرت تشخیص و داوری و حس اخالقی و وجدان باوری اشاره کرد 

و این ذهن با استفاده از حواس پنج گانه نه تنها نیازهای زیستی و سازگارانه ما را تأمین 

ه بر بلوغ عقالنی و قدرت استداللش در بسیاری از موارد در برابر می کند بلکه با تکی

مسایل زندگی سربلند از آب در آمده و در بسیاری از مواقع و مقاطع ذهن نیمه هوشیار 
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ساکت و راکد است، چون در بسیاری از مواقع سکان هدایت زندگی فرد در دستان با 

افته و متأخر قرار دارد و تنها در کفایت ذهن هوشیار، خودآگاهی، ذهن بالغ و رشد ی

موارد خاص و موقعیتهای بن بست گونه است که خودآگاهی دست یاری خواهش را 

 به سوی ذهن نیمه هوشیارش دراز می کند.

لذا براساس این کار کرد است که ناخودآگاهی هرگز نمی تواند اهمیت ذهن آگاه را  

تحت الشعاع قرار داده و آنرا در درجه دوم اهمیت قرار دهد چون نقش آفرینی ناخود 

آگاهی تنها از طریق برنامه دهی ذهن آگاه میسر می شود. پس ما به هیچ وجه نمی 

 کلی نادیده بگیریم.  توانیم نقش خودآگاهی را در پویایی

با توجه به ماهیت و کار کرد ذهن آگاه، اکنون خوب می دانیم که خودآگاهی منبع و 

خاستگاه فکر و برنامه عمل است. با این همه قدرت در دست ناخودآگاهی است. چون 

اوأل ذهن نیمه هوشیار به علت قدمت و دیرینگی، بهتر رویاها و آرزوهای فرد را می 

زنده کردن این رویاها و با تحت فشار قرار دادن، خودآگاهی از وی میخواهد شناسد و با 

 که هرچه سریعتر رویاهایش را محقق سازد. 

از طرف دیگر برتری دیگر ذهن ناخودآگاه نسبت به هوشیاری این است که این بخش 

حاوی اطالعات بیکرانی است که خودآگاهی جهت ثبت و ذخیره شدنشان در طی زمان 

را در ناخودآگاهی بایگانی کرده است و این در حالی است که خودش اکنون به آنها 
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طور آنی به این اطالعات ذخیره شده دسترسی ندارد. مطلب بسیار مهمی که در رابطه 

با وجه ممیزه این دو ذهن همیشه باید آویزه گوش زندگی باوران باشد این است که 

ورزی، ارزیابی کردن مسایل، احساس  خوب می دانیم که معرف خودآگاهی، عقالنیت

گریزی و واقع نگری است و این در حالی است که ویژگی برجسته و اصلی ذهن 

ناخودآگاه واکنش های احساسی و غریزی و هیجانی است و درست این ویژگی است 

که بستر تحقق رویاهای فرد را فراهم می کند چون بکرات در این کتاب به زندگی 

ده ایم که هدف گرایی باید مبتنی بر عشق سوزان و اشتیاقی سرکش باوران یادآور ش

باشد و این نوع هیجان و التهاب را تنها ناخودآگاهی می تواند خلق کند چون احساسات 

 .دیرباز در ماهیت آن عجین شده استنمایی از 

چه در غیر این صورت اساسأ نسل آدمی تاکنون تداوم نمی یافت چون این ذهن  

ه است که فرد را در هنگامه خطر فرضا در مواجهه با موقعیتی که برای فرد ناخودآگا

خطر جانی را به همراه دارد با اصالت بخشیدن به واکنش فرار از مهلکه، بدین وسیله 

جان فرد را نجات می دهد و این در حالی است که ذهن استداللی فرد را به سوی 

ن اتالف وقت در این موقعیت مثالی ارزیابی کردن موقعیت خطرناک سوق داده و چو

توجیه پذیر نیست لذا بدین علت در این موقعیت قدرت تصمیم گیری در اختیار ذهن 

 ناخودآگاه قرار می گیرد. 
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ویژگی دیگر ذهن ناخود آگاه این است که محدود و مقید به زمان و مکان مشخص 

درت است و چون نبوده و چون این ذهن یک دستگاه فرستنده و گیرنده بسیار پرق

باهوش جهانی و همگانی نیز در ارتباط است بدین علت از توانایی خارق العاده ای 

 برخوردار است.

در یک کالم ناخودآگاهی مظهر احساس و خرد زمان گذشته، آگاهی و دانش زمان  

حال و رویاها و آرزوهای زمان آینده است. بله، ناخودآگاهی قدرت برتر و شاخص خود 

ژگیهای فوق کسب کرده و اگر چه امرسون از این بخش ذهن به عنوان غریزه را از وی

یاد می کند با این همه ویژگی های نسبت داده شده به این به اصطالح غریزه آشکارا 

ر خرد ناب معرف ذهن ناخودآگاه است. به هر صورت امرسون نیز این غریزه را مظه

 و تشخیص درست می داند.

رسش توسط خواننده مطرح شود که ابزارها و منابع این قدرت اکنون ممکن است این پ

 کدامند؟ 

این است که ناخود آگاهی قدرت مافوق تصورش را از ویژگی ها و منابعی چون  پاسخ

حس ششم(، عواطف سرکش و توفنده، یقین مطلق، قدرت الهام و تلقین، )شم شهودی 

رت حافظه و انرژی پویایش خیال پردازی، قدرت مقایسه و سازماندهی و باالخره قد

کسب می کند. از طرف دیگر این ذهن، محیط پیرامونش را از طریق حواس غیرمادی 
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مورد ارزیابی قرار داده و اوج کار آمدیش نیز در زمانی است که حواس فیزیکی فرد 

خاموش و غیرفعال باشند. با این همه او در زمان بیداری نیز می تواند در کنار 

عالیتش ادامه دهد. با این حال ناخودآگاهی از هویت و ماهیتی مستقل خودآگاهی به ف

برخوردار است و این استقالل هرگز به معنی عدم همزیستی مسالمت آمیزش با حواس 

 مادی فرد )ذهن هوشیار( نیست. 

به طور کلی صاحب نظران برای ناخود آگاهی سه کارکرد مشخص و در عین حال مهم 

قائل هستند. اولین وظیفه این ذهن این است که با تکیه بر شم شهودیش به دور از 

همکاری ذهن آگاه نیازهای حیاتی جسم مادی از جمله سالمت آنرا تأمین کند. دومین 

قع اضطراری و درماندگی مطلق به یاری وظیفه اصلی این ذهن این است که در موا

ذهن خود آگاه شتافته و بدین وسیله فرد را از درماندگی و العالجی نجات می دهد. به 

عبارت دیگر مشکالت غیرقابل حل فرد را حل کند و باالخره از آنجا که این ذهن در 

تله پاتی  دنیای روحی و ماورائی و متافیزیکی فعال است بنابراین با پدیده هایی چون

 )دور آگاهی(، روشن بینی )غیب بینی(، دور جنبانی اشیاء و غیره نیز نا آشنا نیست. 

به زبان ساده تر، این ذهن از یک قدرت روحانی و جادویی برخوردار است و باالخره 

اینکه فرد می تواند با هدف گذاری های روشن دست یاری خواهش را به سوی این 

ناخود آگاهی آرزوهایش را در زندگی محقق سازد. در این  قدرت بیکران دراز کند تا
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کتاب زمانی که پای ناخود آگاهی به میدان کشیده می شود مقصود بسترسازی کامیابی 

 محور آن است. 

در رابطه با قدرت هدف محور ناخودآگاهی الزم است که خواننده به نکات زیر توجه 

 داشته باشد: 

حقق ساختن اهداف معقول را دارد. به زبان ساده تر فرد ناخود آگاهی تنها توان م الف:

 نباید از این قدرت توقع بیجا و ناممکن را داشته باشد. 

شرط دیگر بهره گیری از این قدرت این است که فرد پیشاپیش در عالم خیالش  ب:

هدف مورد نظرش را نه تنها در پیش درو چشمانش مجسم کند بلکه واقعیت آنرا نیز 

و گوشتش لمس کند تا بدین وسیله سوخت الزم را جهت طی کردن مسیر با پوست 

 کسب کند. 

شرط دیگر کامجویی فرد این است که نه تنها به قدرت برتر ناخودآگاهی ایمان  پ:

 داشته باشد، بلکه فرصت کافی را نیز در اختیار این قدرت مطلق قرار دهد. 

ی و رویابافی خشک و خالی به هیچ و باالخره از آنجا که هیچ کس با خیال پرداز ت:

جایی نمی رسد، به عبارت دیگر، طرح و برنامه هدف محور باید مبتنی بر عمل و اقدام 

باشد. بنابراین زمانی که ناخودآگاهی پس از تأمالت و اندیشه ورزی بسیار در نهایت 
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اهی طریقه دستیابی به هدف را در اختیار فرد می گذارد، در آن صورت وظیفه خود آگ

 است که این راهکار را به مرحله اجرا بگذارد تا آرزویش محقق شود.

مطلب دیگری که در این رابطه باید بدان توجه شود این است که زمانی که  

ناخودآگاهی پس از تأمالت الزمه در نهایت کلید حل مشکل را در اختیار فرد دردمند 

ه حل ناخود آگاهی را به مرحله قرار میدهد، فرد باید بدون درنگ و بدون داوری، را

اجرا بگذارد تا بدین وسیله به طور مثبت این بخش از ذهن را شرطی کند، چون اگر 

فرد به سرعت راه حل حس ششم گون ناخود آگاهی را به مرحله اجرا نگذارد در این 

 صورت ناخودآگاهی به کمک خواهی های آینده فرد پاسخ نمی دهد. 

اساس که در این فصل گفته شد اکنون به خوبی و در قالب دمعه باری، با توجه به آنچه 

می دانیم که راز قدرت و توانایی مطلق این ذهن در ابزارها و منابع مختلف قدرت 

بخش نهفته است که از جمله آنها می توان به شم شهودی، تلقین به نفس، قدرت الهام 

نابع است که این قدرت را غیر گیری و ارتباط باهوش جهانی و غیره اشاره کرد و این م

عادی و ماورایی ساخته و درست به همین علت است که در برخی از مواقع فرد نادانسته 

و ناخواسته در برابر مشکل گشایی این ذهن سنگ اندازی می کند، چون ارائه طریق 

این ذهن به هیچ وجه با عقل سلیم هم خوانی ندارد. لذا بدین علت فرد در بسیاری از 

وارد راه حل های غیر منطقی ناخود آگاهی را رد می کند و این در حالی است که اگر م
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به راهنمایی های آن توجه کند در نهایت به اهداف مورد نظرش می رسد. پس هرگز 

در مواقع خاص در برابر راه حل های آسمانی، راز آلود و روحانی )حس ششم گون( 

قع بحرانی قدرت درک و مشکل گشایی و ناخود آگاهی مقاومت نکنید، چون در موا

.چاره جویی ناخود آگاهی به مراتب بیشتر از عقل مکانیکی و خطی است
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات

پاسخ
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 !نـتلقیجـادویی درت ـق

باور و زبانزد را که خواستن،  نیا ییمان کار کرد و کارا یاز زندگ یما در مقاطع همه

 تیباور صادقانه قدرت اراده فرد را تقو نی. چون امیتوانستن است را تجربه کرده ا

 یعمل م دانیکه فرد پا به م یفرد را روشن کرده و زمان انهیکرده و موتور هدف جو

شود و  یتحقق هدف فراهم م یطور خودکار الزمه ها هاز موارد ب یاریگذارد در بس

است و  نیکار نقش آفر یدر پا یاست که اوال عوامل روانشناخت نیمسئله ا نیعلت ا

کند و  یم تیکار را هدا انیجر میمستق ریاست که به طور غ یناخودآگاه نیا یدر ثان

را  زهیانگ نیا رباو یرویاست ن هیاول یبرداشتن گامها یدر گرو یقق هر هدفچون تح

 دهد. یشخص قرار م اریدر اخت

است که شکست  نیباور راست نیا دیآ یکالم براساس آنچه که از شواهد برم کیدر  

و  یورزش یها دانیاست که به کرات در م یقدرت نیکند و ا یم یروزیبه پ لیرا تبد

 کیاز  وانت یراستا م نی. در اردیگ یو فرماندهان قرار م انیجنگ مورد استفاده مرب

را بر  زیهمه چ کبارهیبه  نیمثال آورد که به علت طوفان سهمگ یطوفان زده ا یناخدا

پر قدرت است در  یزنده ماندن در هر فرد به لیانگارد اما از آنجا که م یباد رفته م

طوفان  یتواند کشت یرسد که م یاحساس م نیبه ا کبارهیبه ناخدا  زین تیموقع نیا
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را  یمثال یناخدا نیاست که ا یاحساس کاف نیزده اش را به ساحل نجات برساند. هم

 زین باور نیطوفان غلبه کند که حاصل ا نیتواند بر ا یبرساند که م یباور قلب نیبه ا

 قدرت الزمه است. 

صدق  زیخانه ها ن یآن یو گاز گرفتگ یچون آتش سوز ییها تیدر موقع تیواقع نیا

خطرات مرگبار بدر  نیها فرد جان سالم از ا تیموقع نیاز ا یاریکند که در بس یم

کدام قدرت و ابزار است که فرد را از  نیشود که ا یمطرح م یبرد. اکنون پرسش یم

 دهد؟یمرگبار نجات م یها تیموقع نیا

به طور  ای ابدی یباتالق مرگ نجات م نیفرد به طور آگاهانه از ا ایبه زبان ساده تر آ 

 و ناخودآگاهانه؟  یزیغر

 یندارد چون کارکردها شتریب حیبه توض ازیسئوال کامال روشن بوده و ن نیا پاسخ

که  میشد ادآوریبه خوانندگان  شتریکامال مشخص است. پ یو ناخودآگاه یخودآگاه

 یدر حال نیو بزرگساالنه فرد است و ا یرشد ینیمعرف هوش و عقل زم یخودآگاه

دارد که معموال در  یذهن را وام نیا یناخودآگاه یو تجرب یزیغر تیاست که ماه

از خود واکنش نشان دهد.  یو آن یجهت نجات جان فرد به طور احساس یمواقع بحران
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فرد کامال  یو عقالن یاز نوع فوق ذهن منطق یخطرناک یتهایبه زبان ساده تر در موقع

است و علت  یدر دست پرتوان ناخودآگاه یزندگ یکشت تیبوده و سکان هدا لیتعط

 لیفرد به مسا ینگر یاز موارد، منطق یاریهدف محور فرد در بس یو ناکام یدگسرخور

شود که فرد به طور خودکار از قدرت پا به رکاب  یمسبب  ینگر یبوده و عقالن

 نیاست که فرد بد نیعلت کارساز بودن باور در ا استفاده نکند. بله، شیناخودآگاه

متصل شده و براساس آنچه که در  یناخودآگاه یعنی انیپا یبه منبع قدرت ب لهیوس

کلمه  یعواق یقدرت به معن نیقدرت گفته شد، ا یفصل گذشته درباره مولفه ها

 ینیماست که قدرت ذهن خود آگاه ز یدر حال نیاست و ا یو روحان ییماورا ،یآسمان

 و محدود است. 

که دستگاه  میدان یم یکتاب گفته شده است، اکنون به خوب نیتوجه به آنچه که در ا با

است که قدمت  خودآگاهو  ناخودآگاه یمتشکل از دو بخش به نامها یذهن آدم

و متجدد  افتهیبخش تکامل  یاست. در واقع خودآگاه یاز خودآگاه شتریب یاریناهوش

 نیعلت است که استدالل و تعقل در ا نیاست. لذا بد هیو اول یهوش بدو یو امروز

 یایداشته و در دن یدسترس یبه هوش جهان یشود. اما چون ناخودآگاه یبخش انجام م

 ینیو فرازم یتوان معرف هوش آسمان یذهن را م نیعلت ا نیفعال است بد زین یروحان
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 ینیاز هوش زم شتریب علت است که قدرت آن به مراتب نیدانست لذا بد یو روحان

 است.  نهفتهمسئله  نیذهن در هم نیا یاستدالل( است و راز کارآمد وه)ق

قدرت برتر  نیتوان از ا یاست که چگونه م نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

 استفاده کرد؟ یاهداف زندگ شبردیجهت پ

 مسئله نیکنند و علت ا یاستفاده نم کرانیقدرت ب نیاز مردم از ا یاریمتأسفانه بس 

 نیدانند که توسل به ا یمثال مردم نم یدانند. برا یاست که راه استفاده از آنرا نم نیا

معجزه گرش آزاد شود. اکنون  یروین لهیوس نیباشد تا بد یمیو دا وستهیپ دیقدرت با

 قاتی)تزر ییخودالقا قیاز طر دیاست که چرا فرد با نیشود ا یکه مطرح م یپرسش

  زد؟یچنگ زده و در آو کرانیب رتقد نیمثبت( به ا یذهن

از  یاست که از آنجا که ناخودآگاه نیا زیسئوال کامال روشن بوده و آن ن نیا پاسخ

 یاست که کارکرد یعیطب نیبرخوردار است بنابرا ییو ماورا یروحان ،یآسمان یتیماه

 یبه کار کردها توانیه مرابط نیداشته باشد. در ا یو آسمان یو اله یروحان لیمشابه مسا

 یباورها ،یباران خواه یها نیآئ ،یو مراسم مذهب نهایآئ ،یدرمان مانیا ،یباور نید

است که  نیکه اکنون طرحش بجا است ا یاشاره کرد. پرسش رهیو غ یجادو پزشک
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 ست؟یمختلف چ یها نیو آئ انیاد نیا ییو کارا یبخش جهیعمل نت سمیناساسا مکا

ثابت، دعا و  یاز عبارات، اوراد و اذکار، وردها یتکرار برخ زیپاسخ روشن بوده و آن ن

و جنگ  یباران خواه نیاز جمله آئ یتکرار یها نیثابت و تکرار شونده و آئ شیاین

است. بله، باورمندان  رهیو غ یمذهب یها شیمذاهب، مسالک، فرقه ها و ک ریو سا یطلب

به  یکلمات تکرار ایرفتار و  کی قیتنها از طر نهایها و آئ شیمسلکهاء ک ان،یاد نیبه ا

مشابه  یتیبه علت داشتن ماه زین یشوند. بله، ناخودآگاه یم لیخود نا یخواسته ها

ک و یدر معرض تحر وستهیندارد که پ نیجز ا یقدرتش چاره ا یجهت آزادساز

مثبت  یذهن قاتیتزر تنها از طریق القائات و زیسازنده ن کیتحر نیباشد و ا یادآوری

 شود.  یحاصل م

کنند.  یم قیتشو یشیباوران را به مثبت اند یعلت است که روانشناسان، زندگ نیلذا بد

با خواندن دعا و مناجات و ذکر اوراد و  وستهیو راهبان مومن پ انیحیمس ان،یبله، بودائ

راسخ کرده و از  یمانیابه  لیدر اثر تکرار، باور خود را تبد لهیوس نیاذکار ثابت بد

 یسمیمکان نیبر چن زین یساخته است و قدرت ناخود آگاه یهر کار یقیحق مانیدست ا

را در گوش ذهنش زمزمه کند تا  یهدف وستهیپ دیاستوار است به زبان ساده تر، فرد با

 شود.  لیاص یبه خودباور لیالقائات تبد نیا تیدر نها
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حاصل  یو تلقینات شخص ییخودالقا قیطراز  اتنه نیباور راسخ و راست گریاز طرف د

 یشود. از نمونه ها یم ریگیدر ذهن فرد جا زین ییدگرالقا قیمهم از طر نینشده بلکه ا

مردم آلمان توسط  یمغز یتوان به شستشو ی( میی)دگر القا نینوع تلق نیبارز ا

قانون  نیاش از ا یینه تنها در دوران کشور گشا تلریاشاره کرد. ه تلریه یعنیرهبرشان 

 تیواقع نیکرد، بلکه آشکارا به ا یها استفاده م یآلمان یشور مل ختنیجهت برانگ

تواند چند گام از  یاستفاده کند م یقانون به درست نیمعترف بود که هر کس از ا

 یو همراه ساز ییقدرت دگرالقا تلریه تیموفق یاز رازها یکی. بله، فتدیدشمنش جلو ب

 اش بود.  یخصش راضمردم با اهداف و اغ

بزرگ  یبزرگ، پرچم آلمان، تابلوها یچون پوسترها ینیتلق یبا استفاده از ابزارها تلریه

موفق به همراه کردن  رهیو غ ییویراد نیآتش ینطقها زاننده،یبرانگ یشعارها یحاو

 ریاز نوع ز ییمثال در آن دوران شعارها یبلند پروازانه اش شد. برا یمردم با طرح ها

 ها بود:  یورد زبان آلمان

اما فردا مالک  میامروز ما تنها مالک آلمان هست -رهبر  کیملت و  کی،  میرژ کی

از اندازه به انتظار نشسته  شیبه حقش ب دنیآلمان جهت رس -شد  میهمه جهان خواه

 . دیسوم هست شیچون شماها صاحبان حکومت را دیزیمردم بپاخ یاست و ا
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 ،یشور مل زانندهیبرانگ ینوع شعارها و پوسترها نیبا استفاده از ا تلریه یغاتیتبل میت بله،

 نیجاه طلبانه خود کسب کرده و بد یمردم را با طرح ها یتوانستند همراه تیدر نها

 نیشود ا یکه مطرح م یها نفر را به مسلخ مرگ بفرستند. اکنون پرسش ونیلیم لهیوس

 نهفته است؟ یزیقانون و راهکار در چه چ نیعمل ا سمیاست که مکان

( باز هم قدرت ییقانون )اصل دگرالقا نیا ییکارآ یاست که در ورا نیا تیواقع 

حال و حوصله  یبه طور ذات یاست، چون ناخودآگاه نیفرد نقش آفر یناخودآگاه

 نیرا ندارد. لذا بد لیو سبک کردن مسا نیکالم سنگ کیاستدالل، درنگ، تامل و در 

هل  یجهت نجات جان فرد، ذهن آگاه فرد را به کنار یاست که در مواقع بحران تلع

 یآن یدر واکنش ها ییطوال دیچون  رد،یگ یداده و خودش کنترل امور را به دست م

 قاتیتزر ریفرد بکرات تحت تأث تیموقع نیدارد و چون در ا یزیغر یو پاسخها

را تجربه  یشتریب یمنیاحساس ا جمع انیدر م یبوده و چون فرد به طور ذات گرانید

عمل در  سمیمکان نیشود و ا یعلت فرد ناخواسته با مردم هم باور م نیکند بد یم

 کند. یصدق م زیبه نفس( ن نی)تلق ییمورد خودالقا

 



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
10 

همراه کردن  بهموفق  ییکه با استفاده از قانون دگر القا یو راهبران ونیاسیس گرید از

رهبر  نیو استال ایتالیرهبر ا ینیتوان به موسول یخود شدند م یاسیمردم با اغراض س

چون باور کن، اطاعت کن و بجنگ و  ییبا شعارها ینیاشاره کرد. عمال موسول یشورو

 ریاز خرده حساب ها را با سا یکرده و برخ دایرا در جهان پ شیواقع گاهیجا دیبا ایتالیا

مسئله در مورد  نیبر آمده و ا ایتالیمردمان ا یذهن یکند، درصدد شستشو هیوملتها تس

 ینه تنها از ابزارها نیاستال میکند. چون رژ یصدق م زین یرهبر شورو نیژوزف استال

از قدرت  نیاست که استال نیاز ا یحاک هایکرد بلکه بررس یفوق استفاده م ییالقا

 یها یاست. الزم به ذکر است که بررس هبرخوردار بود یگروه یکنندگ زمیپنوتیه

رهبر جزو ده نفر اول  نیاست که ا نیاز ا یحاک نیقدرت استال نیانجام شده در مورد ا

 کننده برخوردار بوده است.  زمیپنوتینافذ و ه یجهان است که از چشمان

اهداف و اغراض شان در  شبردیابزار کارآمد جهت پ نیاز ا زین یساالران ژاپن جنگ

 یبار آوردن سربازان ژاپن ییرهبران جهت فدا نیمثال ا یه استفاده کرده اند براگذشت

خداوند بوده و سرنوشت  میکنند که نوادگان مستق یدر گوششان زمزمه م یاز خردسال

علت  نیکنند لذا بد یاست که در سرتاسر جهان حکمران نیا یکره خاک نیشان در ا

باور را به شکل دعا و مناجات در ذهنشان  نیا یاز زمان خردسال انیجنگجو نیبود که ا
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بهتر  ریز یواقع یرابطه تامل در خصوص مورد مثال نیساختند. در ا یجاودانه م

کند. داستان مربوط به  یمروشن  یذهن یو شستشو ییمنظورمان را از قانون دگر القا

 شودیم نویسوج یچ یژاپن موسوم به ما گوش ییایدر یروین یافسر فرمانده و رزم کی

 یکشت نیرا به عهده داشت که ا یرزم یکشت کی یفرمانده هیکه در جنگ ژاپن با روس

 یمتالش یروس یجنگ یکشت کیشدن به  دهیبا کوب تیدر هنگام نبرد با روسها در نها

در قعر آب فرو رفته و  شیداستان به علت اقدام شجاعانه انتحار نیا انشده و قهرم

 یروهایرا به ن ینیقهرمان تلفات سنگ نیاقدام ا نیت که اشود. الزم به ذکر اس یغرق م

 کرده بود. لیتحم یروس

 یژاپن ونیاسی. ساساالریدر نیا یحرکت شجاعانه، قهرمانانه و انتحار نیبه علت ا یبار

 شیافسر را تا حد جنون مورد ستا نیا ،یانتحار اتیعمل هیجهت زنده نگه داشتن روح

 لهیوس نیسابقه خواندند تا بد یو ب رینظ یاو را ب یقرار داده و شجاعت و وطن پرست

است  نیا تیکنند. واقع تیترب شانیبعد یجنگ ها یرا برا ندهبتوانند خلبانان انتحار کن

وطن پرستانه خود قرار داده  یرا الگو یقهرمان مل نیا یاز رزمندگان ژاپن یاریکه بس

دشمن  یروهایرا به ن ینیتلفات سنگ شانیبا اقدامات انتحار یجنگ اتیاز عمل یو در برخ

 یعنی یقهرمان مل نیا تیبه واقع بوطوارد کرده اند. اما آنچه که مر کایاز جمله آمر
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فرمانده،  نیا یاست که پس از غرق شدن کشت نیتوان گفت ا یمرده م ینویسوج یآقا

ر شه نیشود تا در ا یبرده م یو به منچور افتهینجات  ینیچ قیقا کیتوسط  نویسوج

 نرزمندگا یدر باورها یمبادا خلل نکهیادامه دهد و از ترس ا اتشیکماکان به ح ینیچ

 تیبلند از افشا کردن موقع یسالها نیا یدر ط یشود مقامات ژاپن جادیژاپن ا یانتحار

شان را  ییذهن شو نیقهرمان و زنده بودنش سرباز زده اند تا کماکان ماش نیا یواقع

 زین ییکایو جنگ ساالران آمر ونیاسیفعال نگه دارند. الزم به ذکر است که مقامات، س

 برده اند.  اریکارآمد استفاده بس ربهح نیخود با ژاپن و آلمان از ا یدر جنگ ها

 کند.  یتکرار شونده را ثابت م نیقدرت تلق یفوق به سادگ یواقع یمثال موارد

تواند  یم تیدر نها یریپذ نیاست که چرا تلق نیود اش یکه مطرح م یاکنون پرسش

 باشد؟  دیبه حال فرد مف دهیدر اهداف مشروع و سنج

فرد را  یلاستدال یقوا یها تیاوأل فعال یذهن وستهیپ قیو تزر نیاست که تلق نیپاسخ ا

 لهیوس نیو احساسات فرد دامن زده و بد جاناتیبه ه وستهیپ یمتوقف کرده و در ثان

با وصل شدن به قدرت  زین ختهیاحساس شده و احساس برانگ انیسبب تراکم و غل

 زیکوه استوار را ن کیکلمه توان از جا کندن  یواقع یبه معن لهیوس نیبد ،یناخودآگاه
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 اقیمتراکم است که اشت جاناتیه نیپا افتاده، چون ا شیپدارد چه برسد به اهداف 

 یبا نگاه نیتلق یید. الزم به ذکر است که کارآکن یم نیرا تأم یالزمه تحقق هر هدف

 است.  رشیفروش محور بهتر قابل باور و پذ یها یآگه یگذرا به دستاوردها

با کارکرد  یریپذ نیو قرابت تلق یبودن ذهن آدم ریپذ نیاثبات تلق گرید راه

 غاتیرا تبل تیواقع نیمرجع باور است و ا یاست که انسان به طور ذات نیا یناخودآگاه

 ییکند. الزم به ذکر است که منظور از مرجع گرا یثابت م یفروش محور به سادگ

 است.  تیو اهل تیاشخاص صاحب صالح

مراجع قدرت گفته  ره،یو غ یجمهور، قاض سیچون پزشک، رئ یمثال به اشخاص یبرا

فرد مرجع را به مرحله  کیدستور  یعلت است که فرد به سادگ نیشود لذا بد یم

 نیبرخوردارند بد یتیموقع نیاز چن زین یغاتیتبل یگذارد. به هر شکل چون آگه یاجرا م

 یخیادوار تار یدر ط نطوریکند. هم یباور م ار غاتیتبل نیا یادعاها یعلت فرد بسادگ

خود  یمذهب یآموزه ها وستهیپ قیو تزر نیمختلف با تلق انیاد امبرانیمردان خدا و پ

 دار کرده اند.  شهیخود ر دانیرا در مر یآسمان یباورها لهیوس نیبد
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مستعد  یانسان به طور ذات دهدیفوق نشان م اتیهمانطور که واقع نکهیجان کالم ا

 نی. بنابرایرونیو ب یباشد و هم بازتاب یتواند شخص یباورها هم م نیبوده و ا یریورپذبا

 یجانیرا در ذهنش بکارد در آن صورت شکل ه یلیاص یاگر فرد بتواند باورها ت،یواقع

 لهیوس نیرا ساکت کرده و بد یوجود آدم یتواند بخش خردگرا یباورها م نیشده ا

 بال پرواز بدهد. فرد یایرو نیبه ا یمانع چیبدون ه

به  نیبه کرات از قدرت باور و تلق رهیو تورات و غ لیچون انج یآسمان یکتابها در

نقل  عقوبیاز حضرت  یتیحکا شیدایمثال در کتاب سفر پ یشده است. برا ادینفس 

بار خودش را  لهیوس نیصرف، بد بیباور غر کیبه  دنیشده است که او با جان بخش

 واناتیکه از آنجا که در آن زمان احشام و ح یمعن نیبسته است بد یماد هیاز زاو

برخوردار بودند  یشتریب دارانیاز طرفداران و خر «یراه راه»و تن  یخال خال یخانگ

 یبدن راه راه یو گوساله ها واناتیجهت پرورش دادن ح عقوبیعلت حضرت  نیبد

چوبها و اشکال در چشم  نیکرده تا ا ریپوست درختان کنار آبگ دنیاقدام به تراش

محصوالت  زین واناتیح نیباردار به شکل رگه رگه و راه راه جلوه گر شوند تا ا واناتیح

 شکل عرضه کنند.  نیرا بد شانیباردار
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بر  هیتوان به مورد حضرت داوود اشاره کرد که با تک یم یمذهب اتیاز حکا نطوریهم

با فالخن به  زهیسنگر کیتوانست که با پرت کردن  لهیوس نیاش بد یائقدرت الق

 ی)غول تا بن دندان مسلح( را به کام مرگ فرستاده و از شر آن خالص اتیگول یسو

 . ابدی

نقش اورلئان اشاره  زیر زهیتوان به ژاندارک دوش یم یخیتار یاز موارد واقع نطوریهم

و  فهیالهام شده است که وظ یبه و یآسمان ینداها قیبود که از طر یکرد که مدع

دخترک گذاشته شده است.  نیبه عهده ا سیرسالت نجات فرانسه از چنگال انگل

باور  نیبود که نه تنها ا یان قوچن ییتادخترک روس نیبه نفس( ا نی)تلق ییخودالقا

به روح  یباور را به سادگ نیالعقول تا عمق استخوانش نفوذ کرده بود بلکه او ا ریمح

 نیموفق به آزاد کردن سرزم یسادگ نیبه هم له،یوس نیو بد دهیدم یسربازان فرانسو

 شد.  هایسیفرانسه از چنگال انگل

در  رهیکشورها و غ خیتار لم،یبه شکل ف مورد نیا یایالزم به ذکر است که اسناد گو

 یعنی کایمدرن در آمر یرابطه نقطه نظر پدر روانشناس نیاست. در ا رباورانیدسترس د

 تیصاحب نظر در موقع نیاست که به باور ا نیقابل تامل بوده و آن ا زین مزیج امیلیو

 مانیکننده مولفه ا نییاز موارد تنها مولفه تع یاریهدف محور، در بس زیآم دیترد یها
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فرد را  یابرانسان یقوا ر،یتزلزل ناپذ مانیو ا ینوع باور قلب نیچون ا استراسخ فرد 

 سازد.  یهدف ظاهرا دشوار فرد را محقق م لهیوس نیکرده و بد کیتحر

کار کشته و حرفه  انیاز مرب یبرخ یحرفه ا یورزشها یایبه ذکر است که در دن الزم

شکست را در کمال  یشکل به سادگ نیبد نیتلق یه و جادوبا استفاده از معجز یا

سرشناس  یمرب کیتوان از  یرابطه م نیکنند. در ا یم یروزیبه پ لیتبد یناباور

القائات  شهینوتردام بوده و هم میت یمرب ردف نیفوتبال بنام نوت راکنه مثال آورد. ا

مثال  یکرد. برا یانتخاب م مشیت یاعضا یروح طیاش را متناسب با شرا زانندهیبرانگ

قرار  نیاست. داستان از ا ریمعروف به قرار ز یمرب نیبخش ا زهیانگ یاز شگردها یکی

 یاول باز مهیمقابل در ن میسخت در برابر ت یباز کیفوتبال نوتردام در  میاست که ت

را سرشکسته و مأیوس  میت نیا کنانیباز جهینت نیرا متحمل شده و ا ینیشکست سنگ

 یبه شدت از مرب کنانیباز نیکند. چون ا یرخت کن م یحال ترسان راه نیر عو د

 داشتند. یخود حرف شنو

در رختکن  یراکنه به آرام کنان،یاز اضطراب باز یقیبهر شکل، پس از گذشت دقا 

 کیکایرا متوجه  زشیدار و سرزنش آم یباز کرده و ضمن آنکه نگاه معن را مشیت

کردم که  یعبارت که گمان م نیکند سپس به سرعت با بر زبان آوردن ا یم کنانیباز
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مکان پوزش  نیدر ا نیاز حاضر لهیوس نینوتردام تعلق دارد بد کنانیرختکن به باز نیا

 یمرب نیا فیحرکت ظر نیشود که ا یم دور کنانشیو با بستن در از کنار باز دهیطلب

 یدوم باز مهیآورد که در ن یم رتیسر غ سرخورده را به کنانیباز نیکار کشته چنان ا

 نیکنند. بله همانطور که ا یکلمه آنرا لوله م یواقع یمقابل به معن میبا گلباران کردن ت

 برخوردار است. ین قدرتیاز چن نیتلق یرویالهام و ن زه،یانگ دهد،ینشان م یمورد مثال

منحصر به  یراکنه قدرت الهام بخش گانیبه ذکر است که نه تنها همکاران و همپا الزم

 جهیجهت رقم زدن نت زین انیمرب نیاز ا یقرار داده اند بلکه برخ دییفرد او را مورد تأ

از مسابقه  شینوار را پ نیالهام بخش راکنه ا یناممکن عمال با گذاشتن نوار سخنران یا

کنند، از  ین مبردشان را دو چندا زهیانگ لهیوس نیکرده و بد خشپ کنانشانیباز یبرا

 گانزاگا اشاره کرد. میت یتوان به مرب یمقلد و باورمند م انیمرب نیجمله ا

 یکه از مرب یقدر واشنگتن شده و زمان میموفق به شکست ت یدر کمال ناباور میت نیا 

 چیدر چه بوده است او در جواب گفت که ه شیروزیپ نیکه راز ا دندیپرس روزیپ میت

 مین کنانشیبه باز دنیبخش زهیدر کار نبود و او جهت انگ یراز و رمز و جادو جنبل

محرک و الهام بخش  یخواسته است که به حرفها کنانشیساعت قبل از مسابقه از باز

 کار نهفته است. نیدر ا زیراکنه بزرگ گوش فرادهند و راز بردشان ن
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 ری)تحت تأث ییبه نفس( و دگرالقا نی)تلق ییبا خودالقا ابطهکه در ر یمهم ارینکته بس 

است که فکر،  نیگوش سعادت طلبان باشد ا زهیآو دیبودن( همواره با گرانید اتیذهن

باشد که هر چقدر به حرکت  یگلوله برف غلطان م کیو باور درست به مثل  تیذهن

 یشتریب یو اثرگذار ینیاز قدرت نقش آفر زیهمان نسبت ن بهادامه دهد  اتشیو ح

توان به  یخاص خود را دارد که از جمله آنها م لیدال تیواقع نیبرخوردار است و ا

همانطور که  گریاشاره کرد. از طرف د یناخود آگاه یشیاند یو احساس ینیدهان ب

 یشتریآرامش ب ساسجمع اح نیاست که در ب یگفته شد ذات انسان به گونه ا شتریپ

مفهوم زبانزد  یو رفتار آدم شاتینوع گرا نیکه در ا یمعن نیکند بد یرا تجربه م

 کند.  یم ینیرسوا، هم رنگ جماعت شو نقش آفر ینشو یخواه

قرن  یدهه س یدر سالها کایتوان به رکود بزرگ آمر یما م یادعا نینمونه بارز ا از

را فلج کرد،  شانینشانده و زندگ اهیاز مردم را به خاک س یاریگذشته اشاره کرد که بس

 نیسبب تداوم ا یاست که چه عوامل نیشود ا یکه مطرح م یاشاره کرد. اکنون پرسش

 یبه گونه ا اتیافکار و ذهن تیکه گفته شد ماه رشده است؟ همانطو یرکود اقتصاد

 برخوردار است.  یکنندگ تیسرا تیاست که از خاص
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روزها پول  نیچون ا یبه کرات عبارات یمردم و فعاالن اقتصاد اه،یس یدر آن سالها

شده است و همه بانکها در حال  یرفته است، زمانه سخت نیزم ریآب شده و به ز

کسب و کار گذشته جان نخواهد گرفت را بر سر  رگزه گریهستند و د یورشکستگ

را  یشتریب یشده در اثر گذشت زمان ذهن ها جادیا یموج منف نیزبان ها انداخته و ا

دار کرد که  شهیر اهیس یرا در دل مردم در آن سالها یریمسموم کرد و وحشت فراگ

. همانطور که دبو یو مردم عاد انیاز شرکتها، کارفرما یاریشدن بس یحاصل آن قربان

هر چقدر باور فرد مداوم، متراکم و خالصانه باشد به همان  دهدینشان م تیواقع نیا

 یتواند درون یباور هم م نیشود و ا یم شتریباور ب نیشدن ا یشانس عمل زین نسبت

گلوله برف غلطان است که در صورت داشتن  کیون باور مثل چ ،یرونیباشد و هم ب

خارج  گیدر حال جوش، به شکل بخار از د گید کیبه طور خودکار به مثل  اتیح

رنگ عمل به  تیدر نها زیجوشان ن اورمنفجر نشود. بله ب گید لهیوس نیشود تا بد یم

 رساند.  یم شیاهایفرد را به رو لهیوس نیخود گرفته و بد

درست است  زیمسئله ن نیبوده و عکس ا یمنف ،یبه ذکر است که حاصل باور منفالزم 

 ییو خودشکوفا ییایپو یو الزمه ها ینیاعتماد به نفس، خوش ب ،یخودباور شهیپس هم

توان  یو وقوع جنگ م ی. اما آنچه که درباره رکود اقتصاددینک قیرا به ذهن خود تزر
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مردم است  یو باورها اتیشوم حاصل ذهن عیوقا نیاست که از آنجا که ا نیگفت ا

را به ذهنتان راه  لیمسا نیشوم هرگز فکر ا عیوقا نیجهت دور ماندن از ا نیبنابرا

 . دیاز شرشان در امان باش شهیهم یبرا لهیوس نیتا بد دینده

 یسالها یکه برا زیبنام دکتر والتر اسکات ن یروانشناس برجسته ا دگاهیرابطه د نیا در

 نیبه باور ا نکهیدانشگاه نورث وسترن بوده است قابل تأمل بوده و آن ا سیرئ ،یطوالن

نگرش  تیاهم یاقتصاد یها تیفعال یایدر دن یروزیروانشناس در رابطه با شکست و پ

 است.  یذهن یها ییانااز تو شتریآشکارا ب یذهن

گذرا به  یروشن شود بهتر است که نگاه تانیبرا شتریقدرت باور، هرچه ب نکهیا یبرا

بنام اورسن  یمعروف شهیقرار است که هنرپ نیانداخته شود، داستان از ا رایز تیواقع

به همراه گروه  ویراد قیاز طر «اهایجنگ دن»تحت عنوان  یکردن کتاب زهیولز با درامات

کند. داستان  یاجرا م 1938اکتبر سال  20شنوندگان در  یرا برا شینما نیا گرشیباز

 نیبه ساکنان زم خیساکنان کره مر ییویراد شینما نیکه بر اساس ا قرار بود نیاز ا

چنان  شینما نیدهند ا یشان را به باد فنا م ستیحمله ور شده و همه هست و ن

 یها ستگاهیو هراسان به ا مهیرا وحشت زده کرد که آنها سراس کایمردمان شرق آمر

 کیدر بزرگراهها تراف یخیمهاجمان مر نیهجوم برده و جهت فرار از چنگال ا سیپل
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از کار  زیرا ن یخطوط ارتباط زیکرده و به علت هجوم به تلفن خانه ها ن جادیا ینیسنگ

کرده  یرا در وجود مردم جار یچنان ترس یالیداستان خ نیا نکهیانداختند. جان کالم ا

 گرید بار یخیتار تیواقع نیاز نوع فوق کرده بود و ا ییرا وادار به رفتارها ابود که آنه

گفت که  دیرساند. به طور خالصه با یباور صرف را به اثبات م نیقدرت معجزه آفر

 یبازتاب زیانسان محصول افکارش بوده و شهر محصول تفکر شهروندانش بوده و کشور ن

مثبت را در ذهن تان  یباورها یخوشبخت ریمردمانش است. پس جهت تسخ تیاز ذهن

 .دیدار ساز شهیر

افکار تازه و القائات  رشیحالت خلسه گون است که اسباب پذ نیکه ا میدان یم خوب

راهکار خاص  زیدر ذهن ن ناتیتلق نیساختن ا ریگیهدف محور را فراهم کرده و جا

در ذهن  یو آسمان یمذهب یجز نشاندن آموزه ها یراه زیخود را طلب کرده و آن ن

 نی. بدستین یروحان نیه آئو هرگون یآسمان یها شیو ک انیاد نیا دانیو مر روانیپ

 یجهت خاموش کردن موقت صدا ییماورا یشهایو ک نهایآئ نیکه همانطور که ا یمعن

مراسم و آداب  یخواهشان را به سو یاریخود دست  روانیپ یاریو هوش یخودآگاه

 یکنند تا در مراسم مذهب یو انجام اعمال مشخص م رایگ یروحان یخاص، فضا یتکرار

 امیپ نیرا در ذهن مومنان بکارند ا یآسمان یو معبد آموزه ها سایچون کل ییدر مکانها
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توانند  یو خلسه گون م یروحان یفضا جادیکه تنها با ا دانندیم کین نیرآوران و مبش

خود قرار دهند.  ناتیباورها را در ذهن مخاطب نشانده و آنها را تحت تأثیر تلق نیا

( فرد یخودآگاه) یو منطق یاستدالل یقوابه طور موقت  یمقطع زمان نیچون در ا

ناخودآگاه از سر راه  ریمانع اتصال و ارتباط با ضم لهیوس نیمتوقف شده و چون بد

 یآموزه ها یبه سادگ یآسمان یها شیعلت باورمندان به ک نیبد شودیبرداشته م

جهت وصل شدن و چنگ  زیکارند. شما ن یخود را در عمق ذهنشان م نیو آئ شیک

و  دیاز نوع فوق استفاده کن یاز راهکار دیبا اریهوش مهیذهن ن انیپا یزدن به قدرت ب

 شیرو در پ شیعمدتا با مجسم کردن هدف پ یابیو کام اتیماد یایهدف در دن نیا

الزمه جهت  یرویهدف، ن یالیخ ریتجسم و تسخ نیشود چون ا یم سریچشمان خود م

 . دهدیفرد قرار م اریرا در اخت ریمس یط

احساساتشان تنها از  ختنیو برانگ گرانیبه ذکر است که جهت مجذوب کردن د الزم

استفاده نشده بلکه  ییسایکل مراسمو  شانیبسان کش یطیو مح یکیزیف یروش فضاساز

 ریحرکات غ گران،ی، چنگ زدن به احساسات د نیآتش ینطق قیتواند از طر یفرد م

مقابلش  یطرفها یرا برا یحالت سحر و جادو شدگ زیچشم ن یسیو قدرت مغناط یکالم

 ،یچون طلسم، نظر قربان یجان یب یایتوان از قدرت اش یراستا م نیکند. در هم جادیا
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 نیا تیمثال آورد. واقع رهیخرگوش، برگ شبدر و غ یشانس، نعل اسب، پا یها همهر

ندارند و قدرتشان را از باور و اعتقاد  یقدرت چیجان فی نفسه ه یب یایاش نیاست که ا

 که به قدرتشان باور دارند.  رندیگ یم یاشخاص

 یو باور را برا نیبهتر قدرت تلق ،یخیمثال تار کیرسد که  یبه نظر م گریطرف د از

در  عیرف یگاهیبه جا ریکه اسکندر و ناپلئون کب میدان یخوانندگان روشن کند. خوب م

 خینامداران تار نیاست که ا نیشودا یکه مطرح م یپرسش اند. اکنون دهیرس خیتار

 ییشگویاست که براساس پ نیپاسخ در مورد اسکندر ا ؟شده اند لیمقام نا نیچگونه به ا

 نیرا باز کند براساس ا انیگورد یکه گره بازنشدن شدیکه موفق م یکس شگوهریپ کی

گره کور را با  نیشد و اسکندر ا یم لینا ایآس یآن شخص به مقام حکمران ییشگویپ

مقام  نیبه ا تیدر نها شیبه علت باور قلب لهیوس نیباز کرد و بد رشیضربه شمش کی

 یصدق م زیاصل در مورد ناپلئون امپراطور بزرگ فرانسه و اروپا ن نیشده و ا لینا

 کند. 

ستاره  یاقوتی یطالع ناپلئون به و دنیبا د ینیطالع ب یشکل که در دوران خردسال نیبد

آورد بلکه  یم یخوش شانس شینه تنها برا اقوتی نیکه ا دیگو یم یمانند داده و به و

 ازشانس  یشد. اما اشیاء و مهره ها زین نگونهیرساند که ا یم یاو را به مقام امپراطور
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باور در روح و جان فرد سرشته  نیرساند مگر آنکه ا ینم یینوع فوق هرگز فرد را به جا

ترک خورده و  یها نهیآ یخوشبخت یزم به ذکر است که در برابر طلسم هاشود. ال

فرد  یشکسته شده برا نهیباورند که آ نیاز مردم بر ا یشکسته وجود دارد که برخ

 یم یفرد را مواجه با بدشانس تیدر نها قین باور عمیآورد و ا یم یاریو بدب یبدشانس

 کند. 

 نیبهتر به درک ا یتجربه شخص کیکه ذکر  رسدینقطه از بحث به نظر م نیا در

پنهان و ناآشکار  یزندگ»کند. براساس آنچه که از کتاب برد بنام  یمسئله کمک م

 یاهانیتوانند رشد گ یهستند م یذهن یقدرت ها یکه دارا یاشخاص دیآ یبرم «اهانیگ

د. کمک کنن شانیکرده و به بالندگ عیرا تسر رهیدرختان و غ جات،یچون غالت، سبز

خانه به من  یاز کارها ینه تنها در انجام برخ یسیخدمتکار سوئ کی شیچند سال پ

شخص مسئول مراقبت از باغچه اطراف خانه مان بود که در  نیا کهکرد بل یکمک م

باغبان از من  نیا کباری. شدیاز انواع درختان پرورش داده م یو برخ اهیآنجا گل و گ

را  یتازه ا ینهال ها ،یمیقد یاز درختها یکن کردن برخ شهیخواست که با ر

 .میبهره مند شو شتریتا از محصوالتشان ب میبکار شانیسرجا
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اجازه  یشده و به و میباغبان تسل نیاست که سرانجام در برابر اصرار ا نیا تیواقع 

متوجه شدم  دمیتازه د یکه او را در حال کاشتن نهال ها یرا داده و زمان نکاریانجام ا

را بر  یگونه ا یالترج یمج یکلمات وردگونه و اج نکار،یانجام ا نیباغبان در ح نیکه ا

شدم  ایکار را جو نیعلت ا یو از و ختهیرا برانگ میکنجکاو مسئله نیآورد. ا یزبان م

داشته  قیبه تشو ازین عتریسرو درختچه ها جهت رشد  اهانیکه او در پاسخ گفت که گ

 شتریبه پاداشم که همانا برداشت ب لهیوس نیبد ازشانین نیبا برآورده کردن ا زیو من ن

 . ابمی یمحصول است دست م

داشته  اهانیبه گ یا ژهیعالقه و یاز باغبانان حرفه ا یاست که برخ نیاز ا یشواهد حاک

کند. لذا  یرا برآورده م نتظارشانعلت ا نیرا درک کرده و بد تیمیصم نیا زین اهیو گ

از ماه  یز دهقانان خوش دست، بذر را در مراحل اهله خاصا یعلت است که برخ نیبد

است؟ پاسخ  یباور خراف کیباور  نیا ایداشته باشند. آ یشتریکارند تا برداشت ب یم

 استبهتر  نیکرده است. بنابرا دییباور را تأ نیا لیدانشگاه  قاتیاست چون تحق یمنف

 شود. یتلق یکاربرد ییعرفان گرا کیباور  نیکه ا

نقل کنم که اگر  میها هیاز همسا یکیدار  شهیارتباط بهتر است که از باور ر نیدر هم 

باور  نیمرد معقول بر ا نیهمه ا نیبالغ، معقول و هوشمند و معتقد بود، با ا یچه مرد
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 یبه نزد سلمان یتا سرحد امکان زمان شگاهیآرا یها نهیدر هز ییبود که جهت صرفه جو

سرش  یصورت، رشد موها نیا ریمحاق یابدر باشد در غ رود که ماه در حالت یم

دارد که جهت اصالح کردن سرش زود به زود  یمسئله او را وام نیبوده و ا عتریسر

 یکند. زمان یم لیتحم یرا به و یشتریب یها نهیمسئله هز نیبرود که ا شگاهیبه آرا

به من انداخت  یهیشدم او چنان نگاه عاقل اندر سف ایجو ین باور را از ویکه اصالت ا

 شدم.  مانیکه از کارم پش

 دیبا اریهوش مهیذهن ن یسیو مغناط ییکه همواره در رابطه با قدرت جادو یمهم نکته

تجسم،  قیقدرت تنها از طر نیاست که ا نیطلب باشد ا یگوش فرد زندگ زهیآو

تمام فرد را  مهیو تفکر مداوم و متمرکز وارد معرکه شده و هدف ن یذهن یرسازیتصو

خانه به  کی دنیبار فکر خر نیاول یکه برا یمثال زمان یکند. برا یکامل م شیبرا

و مبهم  یکل ریتصو کیجز  یزیکار چ یهدف در ابتدا نیکند ا یذهن فرد خطور م

شود که  یسبب م الیمداوم و مجسم کردن آن در چشمان خ یشغولاما ذهن م ستین

 ی. چون ذهن مشغولابدی یهدف دسترس نیبه ا دنیرس یها قهیبه طر شتریفرد هر چه ب

و دست  انیموضوع با آشنا نیدرباره ا وستهیشود که فرد پ یسبب م ایرو نیبا ا
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هدفش  نیبه ا شتریبرخورد اوال هرچه ب نیاندرکاران ساخت خانه صحبت کرده و ا

 دهد.  یفرد هدفجر قرار م یرو شیرا در پ یتر یعمل یراه ها یدامن زده و در ثان

 

 دیجامه عمل بپوشان تانیاهایکه به آرزوها و رو دیهست نیاگر خواهان ا یطور کل به

ناخودآگاهتان استفاده کرده و نقش  ریضم ییکه از قدرت جادو دیندار نیجز ا یچاره ا

در چشم ذهن تان و عالم  شیپشایاست که پ نیا یدر گرو زین یناخود آگاه ینیآفر

 ینگاه به هدف سبب م نی. چون ادیکن یکلمه زندگ یقعبه مفهوم وا تانیایبا رو التانیخ

را که  رهیو غ ییایرو یبهتر، خانه ا یبه هدف اعم از شغل دنیرس یرویشود که شما ن

خود را با گفته  لهیوس نیو بد دیکن نیشود را تأم یسرکش ظاهر م یاقیبه شکل اشت

. دیمرده است هماهنگ ساز یملت ا،یباور است که ملت بدون رو نیکه بر ا لیمشهور انج

 ،یالپردازیچون قدرت خ ییناخود آگاه، تنها با فراهم شدن الزمه ها ییبله، قدرت جادو

شما در  گریاریسرکش( وارد معرکه شده و  یاقیمداوم )اشت یو تفکر یرسازیتصو

 . شودیبه هدف م دنیرس
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خواننده روشن شود در  یبرا شتریهرچه ب ییراهکار جادو نیعمل ا سمیمکان نکهیا یبرا

به  دنیقدرت، موفق به رس نیکنم که با استفاده از ا یاشاره م یانیبه تجارب آشنا ریز

 هدفشان شده اند: 

 کیبه فکر ساختن  کبارهیشود که به  یم ییمربوط به آشنا ایتجارب گو نیاز ا یکی

نداشت. اما چون  یتجربه ا چیه نکاریانجام ا یبود که برا یدر حال نیافتد و ا یم قیقا

شروع به کار کرده و در  یساز قیبود با آموختن مقدمات قا نکاریمصمم به انجام ا

( لیمته )در کیداشتن  ق،یساختن قا یشود که برایمتوجه م کبارهیکار به  انیجر

کند و  نهیدالر هز 80تا  70 ستیبا یمته م دنیاست و چون جهت خر ریزناپذیگر

مشکلش در ابتدا به فکر اجاره  نینداشت، جهت رفع ا نهیهز نیبه پرداخت ا یلیتما

 نیچاره کامل مشکلش نبود. چون صاحب مته از ا زیراهکار ن نیکردن آن افتاد. اما ا

مته را صبح  دیبارا در شب داشته و  لهیوس نیمرد خواسته بود که تنها حق استفاده از ا

 ساخت.  یمرد را دشوار م نیشرط کار ا نیدهد که ا لیزود به صاحبش تحو

و در  یمرد در ادامه داستانش گفت از آنجا که کار بردن و آوردن مته اجاره ا نیا

فکر افتاده است که  نیشب به ا کیعلت  نیدشوار بود بد شیحال شکسته برا نیع

مرد چند شب در هنگام  نیدردسرها را نداشته باشد. ا نیکه ا فتدیبدستش ب یمتها
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در  یروح یو آشفتگ یاز سر خستگ جامکرده و سران شهیهدف اند نیخواب درباره ا

پس از گذشت  تیرفته است که در نها یفکر به خواب فرو م نیبا رها کردن ا تینها

خبر بوده  یب یکه نه تنها به مدت چند سال از و دیآ یم دنشیبه د ییآشنا، چند روزه

بوده است  لیبوده و ما قیقا کیخواهان ساختن  زیمرد ن نیاست بلکه دست بر قضا ا

 دنیبه د تیمرد در نها نیبه هر شکل ا ردیبگ ادیمرد  نیکار را از ا نیکه فوت و فن ا

 دیگو یشود به من م یبا مته شکسته م منکه شاهد کلنجار رفتن  یمن آمده و زمان

بگذارد و  ارمیرا در اخت یکه فردا به مغازه اش بروم تا او مته جمع و جورتر و سالم

مورد  قیبه خود گرفته و من موفق به ساختن قا تیشکل خواسته ام رنگ واقع نیبد

 نظرم شدم. 

مجدد خانه اش  یزیکه در صدد رنگ آم شودیم یمربوط به مرد گرید یایگو تجربه

 یا لهیبه تنها وس داد،یکار را در اوقات فراغتش انجام م نیمرد ا نیچون ا دیآ یبر م

مرد  نیبود. در ابتدا ا یفوت ینردبان بلند س کیداشت  اجیاحت نکاریکه جهت انجام ا

 رایچاره مشکلش نبود ز زیراهکار ن نیکند اما ا اجارهرا  لهیوس نیکه ا ردیگ یم میتصم

استفاده  لهیوس نیاز ا یخواستند که تنها در ساعات مشخص یم یاجاره دهندگان از و
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کار را آسوده حاالنه انجام  نیداشت که ا الیمرد خ نیبود که ا یدر حال نیکند و ا

 دهد. 

 نیهدفش را لنگ گذاشته بود ا نیکار تحقق ا له،یوس نیهر شکل از آنجا که فقدان ا به

نردبان  نیبه ا یقیبه طر یبه زودپروراند که  یفکر را در سرش م نیا وستهیمرد پ

 یبا خودش بسته بود، که فردا ادبودیعهد را در روز  نیو ا افتیمناسب دست خواهد 

بلند مشغول شستن  یبا نردبان شیروبرو هیهمسا که شودیمتوجه م کبارهیآن روز به 

 چگونهنردبان  نیکه به ا دیاش پرس هیمرد نقاش از همسا نیخانه اش است. ا وارید

جزو ملزومات خانه در هنگام  لهیوس نیاست که کاشف به عمل آمد که ا افتهیدست 

تواند پس از اتمام  یبه مرد نقاش گفت که م هیبوده است. به هر شکل همسا دشیخر

 یخانه آن را به و یزیرنگ آم انیکارش نردبان را به خانه اش ببرد و پس از پا

 .بازگرداند

پس از واقعه پرل هاربر به فکر داشتن  یکه اندک شودیم یمربوط به مرد گرید تجربه

. از آنجا که هنوز به علت زدیرا در آن بر عاتیافتد که ضا یو ضدنشت م قیعا یسطل

علت هر  نیبه روال گذشته بازنگشته بود بد یعاد یزندگ یجنگ طیحاکم بودن شرا

 نیبرگشته و ا یدست خال زدیسر م طلنوع س نیا دنیمرد جهت خر نیکه ا ییجا
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شد که  ینم افتی زیو دست دوم ن یقراضه فروش ،یسمسار یدر مغازه ها یحت لهیوس

انداخت که از داشتن آن صرف نظر  یفکر م نیمرد را به ا نیا جیمسئله به تدر نیا

مشغول  یخانه اش کارگران یکه در حوال شودیآن روز متوجه م یکند که ناگهان فردا

 کنند. ینوع سطل استفاده م نیاز ا قایهستند که دق یساختمان بتن کی ریتعم

پرسد که پس از اتمام کارشان چه بر سر  یم یشده و از و کیمرد به سر کارگر نزد 

 نیسطل ها در ا نیکه پس از اتمام کار ا شنودیکه در پاسخ م دیآ یسطل ها م نیا

زباله  هیبه محل تخل یشهردار رانکارگ لهیشوند تا به وس یمکان به حال خود رها م

گذارد  یم انیرا با مرد سر کارگر در م ازشیکه مرد داستان و ن یمنتقل شوند. زمان

 .ابدی یشده را دم در خانه اش م دهیاتفاق سطل شسته و ساب نیچند روز پس از ا

به  ستمیس نیا ریتعم یآورد. برا یدر م یباز نمیاستارت ماش یمدت یآنجا که برا از

شدند  یدرست نم صیکاران موفق به تشخ ریتعم نیمراجعه کردم اما ا کیچند مکان

رفتم که در جواب به من گفت که گمان  گرید یکیبه نزد مکان یدیاز سر ناام نکهیتا ا

 تواند آن را درست کند.  یکند که م یم
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خارق العاده  زیچ دیگفتم که باور با یقول نداشتم به طور اتفاق نیبه ا یدیآنجا که ام از

 ست؟ین نطوریباشد ا یا

 یخارق العاده است بلکه از همه قدرتها یاو در پاسخ قاطعانه گفت که نه تنها باور قدرت 

 یم شک تیواقع نیاحمق ها هستند که به ا نیبوده و تنها ا تریقو زین ایموجود در دن

 کنند. 

 کرده است؟  تجربه زیاش ن یشخص یقدرت برتر را در زندگ نیا ایکه آ دمیپرس یو از

است که اگر بخواهد همه آنها را  ادیپاسخ گفت که تجارب مرتبطه اش چنان ز در

خواستم که  یگوش فرا دهم از و شیبند به حرفها کیتا صبح  دیکند با فیتعر میبرا

 دو تجربه عمده اش بسنده کند. یکیتنها به 

  

 بود:  ریبه قرار ز نیکار ماش ریتعم نیاول ا تیحکا

 یافتادم پشتم طور یبلند کیو غفلت از  یاطیاحت یاز سر ب شیسال پ 12که  یانزم

 یبستر مارستانیبلند در ب یمدت یکه مجبور شدم که آن را گچ گرفته و برا دید بیآس

حالم نداشتند  یبه بهبود یاست که پزشکان معالجم نه تنها اعتقاد نیا قتیشوم. حق
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 یمیفلج دا نیبا ا یقیبه طر دیکردند که با یگوشم زمزمه م ریز زین یبلکه به طور علن

بودم همواره به  ندهیدر آ میاما چون من به شدت نگران زندگ میایعمرم کنار ب انیتا پا

ادامه دهم که در  میعاد یبتوانم به زندگ لهیوس نیبودم که بد ییدنبال راه معجزه آسا

 دواریام دیبا شهیانسان هم نکهیبر ا یحرف مادرم مبن ادیبه  کبارهیبه  روداریگ نیا

باور در من شد که اگر من بتوانم  نیبسترساز ا جیاعتقاد مادرم به تدر نیباشد افتادم. ا

خوب خواهم شد جان داده و بال پرواز  یکه به زود یذهن ریتصو نیبا همه وجودم به ا

که مالحظه  یرگردم و همانطو یباز م میعاد یبه زندگ دیبدهم در آن صورت بدون ترد

 میهایبه خود گرفته و مثل گذشته در خدمت همشهر تیباورم رنگ واقع نیا دیکن یم

 .روم یم نییها باال و پا نیاز سر و کول ماش زین یبوده و مثل قرق

  ست؟ین نطوریاست، ا یباور رقابلیواقع که داستان غ به

در ادامه گفت  کیمکان نیا د؟یمن باز گو کن یرا برا یگریممکن است که تجربه د ایآ

سالها  نینه تنها در طول ا لهیوس نیباورش است. چون بد ونیرا مد شیکه همه زندگ

است.  لیباور اص نیحاصل ا زین یاست بلکه مکان کنون دهیبه کسب و کارش رونق بخش

دستخوش آتش  یاطیاحت یام از سر ب یقبل رگاهیتعم شیروز پ ستیچون در حدود ب

آن دود شده و به هوا رفت. مهمتر از  کیام در  ییاز دارا یرگشده و بخش بز یسوز
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نبود  یکار ساده ا افتنشیاوضاع و احوال  نیبود که در ا گرید یگاراژ افتنی یزیهر چ

کار آزاد را زده و به استخدام صاحب کار  دیگرفتم که ق میتصم ابتداعلت در  نیلذا بد

علت با خودم عهد  نیراه حل چاره مشکلم نبود بد نیاما از آنجا که ا میدر آ یگرید

خودم دست و پا کنم که مثل گذشته  یرا برا یگریممکن مکان د قیبستم که به هر طر

 آقا و نوکر خودم باشم. 

هر چه تمامتر  یتیقاطعذهنم همان شب در آستانه خواب با  درفکر  نیبا شکل گرفتن ا

 نیخواهم کرد که دو سه روز پس از ا دایپ مکان تازه ام را یبا خود گفتم که به زود

 یمکان نقاش یراه یاز آتش سوز افتهیباز لیکردن اتومب یجهت نقاش یباور قطع

گذاشتم به من گفت که چرا با  انیدر م یموضوع را با و نیکه ا یشده و زمان لیاتومب

قرار بود که  نیاندازم. داستان از ا یبه دردسر م هودهیخودم را ب ینونوجود مکان ک

کرده بود که صاحبش خود را  یداریرا خر یمغازه ا شیچند روز پ نینقاش ماش

بازنشسته اعالم کرده بود. به هر شکل نقاش ظرف چند روز به مکان تازه اش رفته و 

 یگردش و رونق کار هیاز زاو یلمکان فع تیاو را گرفته ام و موقع یقبل یجا زیمن ن

چهار راه شلوغ واقع شده است. بله،  کیام است چون در  یمحسوس بهتر از مکان قبل

 داشته ام. ییدستاوردها نیچن نیمن باباور راست
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اهرم  نیاستفاده فرد از ا انگریشود نه تنها موارد فوق آشکارا ب یکه مالحظه م همانطور

کند  یم دییراهکار را تأ نیمن ا یشخص ویدر آرش زین یاریاست بلکه موارد بس ییجادو

اتفاق  کیرا تنها  لیمسا نیاز خوانندگان ا یواقف هستم که برخ زیمسئله ن نیبه ااما 

 نیعلم و راهکار اصالت ا نیاست که آگاهان به ا یدر حال نیادانند و  یو تصادف م

 کنند. یم دییقدرت را تأ

 تیموقع نیدر ا میریاختالف نظر را بگ یجلو میتوان یبه هر شکل، از آنجا که ما نم 

بنام پر  یبزرگ شمندیگفته پرمغز اند یکه دستمان را به سو میندار نیجز ا یچاره ا

که محروم از قدرت  یگفته است که اشخاص شیپ هاکه در قرن میاسلوس دراز کن

 ینیع ریو غ یو اتفاقات فراحس لیمسا دییتا ییوجه توانا چیه به هستند یادراک آسمان

بشر  خیتار یبه اشکال مختلف در ط یاست که قدرت روحان یدر حال نیرا ندارند و ا

 است.  دهیبه اثبات رس

است که  نیباشد ا اباورانیطلبان و رو یابیگوش کام زهیآو دیکه همواره با یمهم نکته

شود.  یدر آن فعال م افتهیانعکاس  یذهن ریتنها در برابر تصاو یقدرت ناخودآگاه

 شیصفحه به نما نیرا در ا یریشما تصاو دیت و اسالآپارا ش،یاگر دستگاه نما نیبنابرا

تواند از  یتار و مبهم باشد در آن صورت فرد نم ک،یتار یذهن ریتصاو نیبگذارد که ا
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از شک و  یتار ناش ریقدرت انتظار کمک داشته باشد. الزم به ذکر است که تصو نیا

باشد، به زبان ساده تر، فرد جهت نقد کردن و فعال  یم یترس و افکار منف د،یترد

را به قدرت تصور  شیذهن یرسازیتا سرحد امکان قوه تصو دیقدرت با نینمودن ا

اشخاص از  نیکند. چون ا کیهنرمند، مخترع و مکتشف نزد سنده،یچون نو یاشخاص

 توانند جهت یم یقوه خود را پرورش داده و بسادگ نیو ممارست ا نیتمر قیطر

 قدرت پنهان استفاده کنند. نیو ابتکار از ا ینوآور

و  یزیمهارت غر نیاز ا دیبا یبه هر هدف دنیالزم به ذکر است که فرد جهت رس 

مجسم  الشیهدف را در چشم خ افتهیشکل تحقق  شیشاپیبرخوردار باشد که پ یاکتساب

 شیشاپیپ دیشرکت است با استیبه پست ر دنیمثال اگر فرد خواهان رس یکند. برا

 نیدر آتش ا شهیمدت هم نیا یآراسته شده و در ط سیرئ کیبه روش و منش 

 . بسوزدسرکش  اقیاشت

 نجایخواننده روشن شود، در ا یبرا شتریقدرت تجسم هدف محور هرچه ب نکهیا یبرا

بوده  یریگیماه یکنم که کارش به طور حرفه ا یاز دوستانم نقل م گرید یکیاز تجربه 

کار از شانس مافوق تصور برخوردار است. چون  نیکه او در ا دهدیم و شواهد نشان

 شتریشخص به مراتب ب نیشده توسط ا دیص یها یتعداد ماه یریگیدر هر وهله ماه
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از جمله مرا  انشیاطراف رتیاسباب ح یعیمسئله به طور طب نیاز همکارانش است و ا

که چگونه  دمیجادو گرم پرس ریگیدوست ماه نیاز ا کباریعلت  نیفراهم کرده بود. بد

 انشهمکار ریبا سا کسانی یریگیطعمه مشخص و لوازم ماه کیمکان ثابت با  کیدر 

 حیداشته باشد. از آنجا که او توض یشتریب دیکه ص شودیاز موارد موفق م یاریدر بس

به اصطالح سحر و جادو نداشت در ابتدا شوخ طبعانه و خنده  نیا یبرا یقابل قبول

 ها توسط من ندارد. یجز سحر شدن ماه یلیدستاوردم دل نیکه ا کنان گفت

که مشغول  یخوش شانس با جمع و جور کردن خود گفت که زمان ریگیماه نیسپس ا 

شکل که قالب  نیکشد بد یرا به قالب م هایتجسم ماه قیشود از طر یم یریگیماه

خوش شانس محکم  یماه یا میگو یلب م ریها انداخته و در ز یرا در محل تجمع ماه

نوع  نیاز موارد ا یاریبه آسمانها پرواز کن. در بس لهیوس نیو بد ریقالب را گاز بگ

 . ردیگ یبه خود م تیام رنگ واقع یذهن یساز ریوتص

 ریاز موارد با تمسخر و مضحکه سا یاریدر بس حینوع توض نیاست که ا نیا قتیحق

 دیباورند که فرد جهت ص نیبر ا یاشخاص حرفه ا نیشود چون ا یمواجه م رانیگیماه

 انیو جر یمکان تجمع ماه یمسلط باشد و در ثان یریگیماه یکهایبه تکن دیاوال با شتریب

به خواندن  یاعتقاد چیاشخاص ه نیا گریبشناسد تا موفق شود. به زبان د زیآب را ن
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چون  یهورمش یگرا عتیاست که طب یدر حال نیندارند. و ا یورد و سحر کردن ماه

را درباره  یادیز یمسائل داشته و مقاالت علم نیدر ا یطوالن دیبن المپ من که 

 یباور است که اشخاص نیدر آورده است بر ا ریبه رشته تحر یریگ یو فن ماه هایماه

کار در  نیبا ا رندیگ یرا به تمسخر م شیمورد نظر شما و سحر و جادو ریگیکه ماه

براساس آنچه که از مطالعات بلند مدتم در . چون نندک یواقع خودشان را مسخره م

قالب خاص  کیها به  یکه اگر چه من جذب شدن ماه میبگو دیبا دیآ یباره برم نیا

به  یماه دیاست که ص نیاست ا ریناپذ دیبدهم اما آنچه که ترد حیتوانم توض یرا نم

و به  دارد یناسخاص و موقع ش یطعمه ها ،یماه یرفتارشناس ک،یفراتر از تکن یزیچ

 کند.  یاستفاده م یخاص به درست زیچ نیدوست شما از ا نیرسد که ا ینظر م

 

کنم  ی. صادقانه اعتراف مستیجز قدرت تجسم ن یزیالزمه چ نیمنظور المپ من از ا

 یموافق هستم. چون وقت ستمین ریگیماه کیالمپ من اگرچه خودم  دگاهیکه من با د

 نیقدرت در ا نیشود چرا ا یشناخته م تیبه رسم لیمسا ریقدرت تجسم در مورد سا

 نشود.  دییمهارت تا
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خواننده روشن شود بهتر است که  یبرا شتریمعجزه قدرت تجسم هرچه ب نکهیا یبرا

 ورزش اشاره شود. یایابزار معجزه گر در دن نیبه ا

گلف  یبه باز یا ژهیعالقه و یقرار است که از آنجا که در زمان خردسال نیداستان از ا

شانس برخوردار بودم که با  نیبوده و از ا یعلت عضو چند باشگاه ورزش نیداشتم بد

به زدن ضربات  انچن یحرفه ا کنیباز نیکنم. ا یاز قهرمانان جهان بنام جورج باز یکی

آمد که  یفرود م یخوب مسلط بود که پس از ضربه زدن، توپ درست در نقطه ا

 رینظ یب زین یحرفه ا کنیباز نیاختن توپ گلف امقصودش بود و ضربات به سوراخ اند

 بود. 

به  قیچهار نفره با زدن ضربات دق یباز کی انیدر جر یگلف باز حرفه ا نیا کباری

تعجب مرا  نیحبس کرد و ا نهیرا در س مانیکلمه از شدت حیرت نفسها یواقع یمعن

او در پاسخ  زند؟ یرا م قیضربات دق نیبپرسم که چگونه ا یبر آن داشت که از و

 یکهایتکن نیاز ا یکیهندبال و اسکواش آشنا بوده و  یباز یبه مهارتها یگفت که به خوب

 یو تجرب یزیاست. چون اگر فرد به طور غر وارید ییمهم زدن ضربه به بخش جلو

نزند در آن صورت توپ با برگشت کردن بر  هایباز نیدر ا نییپا ایضربات را باال و 

و  یزیدادن به طور غر یمن از مهارت جا خال زیگلف ن یافتد. در باز یم نیزم یرو
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از ضربه زدن توپ با راکت  شیکه پ یمعن نیکنم. بد ی)قدرت تجسم( استفاده م یذهن

قانون در مورد ضربات کوتاه  نیکنم و ا یمن دقیقة محل فرودش را در ذهنم مجسم م

 کند. یصدق م زیو به سوراخ انداختن توپ ن

از زدن  شیپ رمیگ یگلف قرار م یباز نیکه در برابر چمن زم یان ساده تر زمانبه زب 

 نیهمه ا نیکنم با ا یدر ذهنم مجسم م شیشاپیمحل فرودش را پ قأیضربه به توپ دق

بدن  یو حالت ده ونیسیراکت و نوع پوز یریکه تسلط در بکار گ ستین یمعن نیبد

 ندارد. ینقش چیه قیضربات دق نیزدن ا در

از  یکیوجه درست نبوده و اگر چه من در حال حاضر  چیبه ه تیذهن نیا ر،یخ 

سخت و  ناتیکه من تمر ستین یمعن نیبد نیهمه ا نیقهرمانان جهان هستم با ا

 یمهارت به اصطالح ب نیا هیو توج حیهمه در توض نی. با ادهمیفشرده را انجام نم

از ضربه زدن  شیپ یحرفه ا یاز مهارتها یبرخوردار رغمیکه من عل میبگو دیاب رمینظ

 نیعمدتا در ا تمیفرود آنرا مجسم کرده و راز موفق قیبه توپ گلف در ذهنم محل دق

 دستانه( نهفته است.  شیراهکار )قدرت تجسم پ
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 ریمورد مستند ز نیکنم که به ا یم هیشما دشوار است توص یفوق برا تیباور واقع اگر

 کنانیدرباره قدرت تجسم باز دتانیبه طور کامل شک و ترد لهیوس نیتا بد دیتوجه کن

گلف باز آماتور  کیمربوط به  زین یبرطرف شود. تجربه کنون شهیهم یبرا یحرفه ا

 سینو یقرن گذشته، ورزش یکه در دهه س شودیبنام جان مونتاگو م یاسطوره ا

کرده است چون  ادیخارق العاده  یدهایبعنوان پد کنیباز نیاز ا سیبنام را یمشهور

 یرا مدهوش و شگفت زده م یکلمه، آدم یگلف باز به مفهوم واقع نیا قیضربات دق

 کند. 

مهارت خارق العاده  نیا سیرا یمهارتش در مقاله ورزش نیا حیمونتاگو در توض خود

از آن  دیکه خوانندگان مجله شما نبا یدهد: مطلب مهم یم حیتوض ریرا به شکل ز

با سر، مخ، ذهن و به طور  یزیاز هر چ شیپ یباز نیا انیر جرغافل باشند که من د

 کنم.  یم یبازدست  نیاز ا ییزهایچ یکل

در هنگام زدن  یریهمه من منکر داشتن مهارت، نحوه گرفتن راکت، حالت گ نیبا ا

الزمه ها هرگز  نیمهم دانستن ا رغمی. اما من علستمیضربه و تاب دادن درست راکت ن

 نیکنم. به باور من ا یروشن اقدام به زدن ضربه نم یذهن ریتصو کیبدون داشتن 

 . شودیام م یواکنش درست عضالت حرکت موجبروشن است که  یذهن ریتصو
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وجود نداشته باشد، در آن  یذهن ریتصو تیموقع نیبه زبان بهتر به باور من اگر در ا

اهد بود. هدف خو یو بدون حساب و کتاب و ب یشانس یصورت ضربه شما ضربه ا

باشد به همان  شتریب کنیباز یاست که هر چقدر استرس روح نیباور ا نیا گرید یمعن

و به باور من  دیفزایبر قدرت تمرکزش ب یفشار روح طیتحت شرا دیفرد با زینسبت ن

 خواهد بود.  روحیسرد و ب ییباز زیاز فشار ن یعار یباز

که در  یگلف به طور اصول یباز یو الزمه ها فیبه ذکر است که اصول و ظرا الزم

 یعنیگلف باز همه دوران  کی دییجان مونتاگو قرار گرفته است مورد تا دیباال مورد تأک

 ییگلف به مولفه ها یدر کتابش موسوم به اصول باز کنیباز نیسارازن بوده که ا نیج

 اشاره کرده است.  رهیتمرکز حواس و غ ،یذهن ریچون اعتماد به نفس، تصو

 اردبازانیلیاز ب یبرخ یشدن به حرکات و رفتارها قیبه ذکر است که من با دقالزم 

مثل گلف بازان با استفاده از قدرت  زین کنانیباز نیام که ا دهیرس نیقی نیبه ا یحرفه ا

 نیچون ا تباور کام درست اس نیکنند و ا یم زیم یها سهیک یذهنشان توپ را راه

روشن  یذهن ری. در رابطه با تصوکندعمل  کسانیدر همه ورزش ها به طور  دیاصل با

 .باشدیراهگشا م زین ریز یواقع دهیهدف محور از نظر گذراندن پد
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 راندازیت کیمعروف بود از مورد  یگرا عتیشناس و طب عتیطب کیچپ من که  یرو

 145000از  شیموفق شده است که ب یبریکال 22تفنگ  کیکند که با  یم ادینابغه 

از موارد  یاریکرده و در بس یراندازیمتحرک ت یخرده چوبها یبه سو قیبار به طور دق

اعجوبه  راندازیت نیا رینظ یمهارت ب نیا چهچپمن اگر یرا به هدف بزند. آقا ریت زین

رسد  یهمه به نظر م نیاو نسبت داده است با ا یریو نشانه گ قیدق یرا به زمان بند

  .است قیدق یذهن ریهمان داشتن تصو قیقد یریگرا از نشانه گ عتیطب نیکه منظور ا

 

 ییهای( از هدف نه تنها بر بازیروشن ذهن ریقدرت تجسم )داشتن تصو نکهیکالم ا جان

 یهایتوان به همه باز یمهارت و قدرت را م نیحاکم است بلکه ا سیچون گلف و تن

مولفه  نیا ینیهمه نقش آفر نیداد با ا یاعم از فوتبال، بسکتبال و غیره تسر یحرفه ا

 یکسب مهارت، و هنر زمان بند ن،یگرفتن تمر دهیدنا یهرگز به معن هایباز نیدر ا

 . ستین رهیوغ

 

« آنها مومن هستند»مورد از کتاب مارکوس باخ موسوم به  کیراستا ذکر  نیهم در

کتاب دکتر باخ از  نیاست. در ا زیتامل برانگ دیاز لطف نبوده و بدون ترد یخال زین
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تجربه همه  نیکند. در ا یم ادی نیوایبه نام د یمرد روحان کیبا  نگشیبول یتجربه باز

نبرده  نگیبول یاز باز ییاساسأ بو نیوایپدر د که بود نیاز ا یشواهد و نشانه ها حاک

و حالت  لیداد و به شکل و شما یمسئله را نشان م نیاست چون نه ظاهر دستش ا

 .یپدر روحان نیا یریگ

 

است  نیا قتیاز ظاهر شخص قضاوت کرد، حق دیاما همانطور که معروف است که نبا 

رت دکتر باخ شده است چون یبهت و ح هیما یباز نیدر ا یکه حاصل کار پدر روحان

وجه در  چیکرد که به ه نیرا نقش بر زم هایپرتابش چنان همه گو نیپدر با اول نیا

. ردیبه خود بگ تیحرکت رنگ واقع نیه اچه برسد ک دیگنج ینم زیتصور دکتر باخ ن

دکتر  رتیاز همه به ح شیکه ب یزیچ ،ییپرتاب جادو نیتر از ا بیعج گریاز طرف د

که  ییبود. تو گو رشینظیحرکت ب نیپدر نسبت به ا یعاد اریزد، واکنش بس یدامن م

 یکرد که از دست قادر مطلق )خداوند( هر کار یفهم م ریبه من ش یزبان یبا زبان ب

 . هایکردن همه گو نیساخته است از جمله نقش بر زم
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و موسس  انگذاریرا با پسر بن یراستا )قدرت خارق العاده تجسم( مصاحبه ا نیهم در

 یآموزه ها ییانجام دادهام. تا نظر او را در باره کارآ لموریبنام ف یینهضت وحدت گرا

باخ گفته است که قدرت در پاسخ به دکتر  لموریشوم که ف ایجو یجنبش آسمان نیا

 است.  نیمعجزه آفر یهر مقوله ا درآموزه ها و اعتقاد  نیا ییجادو

 

قدرت تمرکز و تجسم در  ییکارآ ریشود من در صفحات اخ یکه مالحظه م همانطور

را از نظر خوانندگان گذراندم و از آنجا که همه  رهیو غ نگیچون گلف، بول ییورزشها

دسته از  نیقدرت به ا نیجهت اثبات ا علت نیبد ستندیخوانندگان ورزشکار ن

 را انجام دهند.  ریساده ز شیکنم که آزما یم شنهادیخوانندگان پ

 

که  دیابیب را یجمع کرده و سپس درخت زهیسنگر یتعداد شیآزما نیانجام ا یبرا

متر است( باشد. پس از فراهم شدن  یسانت 2.5 نچی)هر ا نچیا 10تا  6 نیقطرش ب

 زهیاز درخت قرار گرفته و شروع به زدن سنگر ییپا 30تا  25وق در فاصله مقدمات ف

 .دیبه تنه درخت کن
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دارم که  نانیاطم دیانجام ده یرا به طور عاد شیآزما نیاست که اگر ا نیا تیواقع 

اگر در ذهنتان مصمم به زدن  ماکند. ا یشما به هدف اصابت نم یاز پرتاب ها یاریبس

هدف، درخت  نیتحقق ا یکه در راستا دیباور باش نیحال بر ا نیخال هدف شده و در ع

 قیدق یشود در آن صورت پرتاب ها یم کیکردن فاصله به شما نزد کتریجهت نزد

 یم مانیدر عمل به قدرت تجسم ا لهیوس نیرا نسبت به قبل تجربه کرده و بد یتر

 . دیآور

 یتر کار کرد قدرت ذهن را برابه انمیاز آشنا یکیراستا اظهارات و اعترافات  نیا در

 نیجنگ بنز یقرار است که اگرچه در ابتدا نیکند. داستان از ا یخواننده روشن م

شد و از آنجا  ینم یهنوز جرم تلق گرانید هیهمه استفاده از سهم نیشده بود. با ا یکوپن

 نشیجز استفاده از ماش یچاره ا زیدر فصل پائ یرغابجهت شکار م میآشنا نیکه ا

مقصودش را برآورده  نیاو ا یمکان را نداشت و چون کوپن شخص نیجهت رفتن به ا

از رفتن به شکار گاه قرار گرفته  دنیمرد در آستانه چشم پوش نیعلت ا نیکرد بد ینم

با استفاده از  که ردیگ یم میبود. اما چون شدیدأ به شکار عالقه داشت سرانجام تصم

به  ازیکه ن یفرد هر بار نیشکل که ا نین کند بدراهکار قدرت ذهن شانسش را امتحا
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همکاران او  نکهیا بیکرده و عج قیخواسته را به ذهنش تزر نیداشت ا گرانیکوپن د

 گذاشتند.  یم ارشیرا در اخت نیبنز نیخودشان ا لیبه م

دستانه به هدف( نه تنها  شیو پ یذهن دنیقدرت تجسم )جان بخش نکهیکالم ا جان

و  زیر یو همه اهداف و آرزوها یورزش نیادیکسب مقام در م ،یدر ثروت اندوز

 یمعن نیکند بد یابراز وجود م زین یاست بلکه در هنر آشپز نیدرشت فرد نقش آفر

 یآشپز بزدل به مراتب غذاها کیبا  اسیآشپز برخوردار از اعتماد به نفس در ق کیکه 

بخش  یابزار زندگ نیز اا ریسعادت فراگ ریکند. پس جهت تسخ یرا آماده م یذتریلذ

 . دیغافل نشو
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات

پاسخ
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پنجمل ــفص  

 یذهن یرسازیتصو هنر
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  یذهن یرسازیتصو هنر

بنام باب به دفترم  یشاغل بودم فروشنده جوان یگذار هیکه من در شرکت سرما یزمان

 شد.  ایرا جو تیاسم یشدن و گرفتن سفارش از آقا کیآمد و از من طریقه نزد

چون اوال از  دندیترس یم یبود که اکثر فروشندگان از و یونریلیمرد م تیاسم یآقا

فروشندگان و سفارش  نیدر ب یبرخوردار بود و در ثان یظاهر یغور و خشن و ترسناک

 یمو ،یتوان به چاق یم تیمعروف بود. از ظاهر اسم ییو خشم نما ییبه تندخو رانیگ

باور بود که اگر در  نیاشاره کرد. به هر شکل باب بر ا یسر انبوه و ابروان پاچه بز

است. چون او از  هدیبه هدفش رس لهیوس نیارتباط برقرار کند بد یسطح او با و

 . دیآ یمحترمانه خوشش م یرفتارها

شدم اما به سرعت متوجه مسئله شده  جیگ یدرخواست باب قدر نیابتدا در برابر ا در

و  دیترس یم تیاسم یخودساخته اش از آقا یذهن ریبود که باب از تصو نیو آن ا

را از ذهنش پاک کند.  ریتصو نیا ستیبا یم زیاساس ن یترس ب نیاز ا ییجهت رها

هرگز او را به باد کتک  ونریلیمرد م نیداند که ا یم خوبمنظور به باب گفتم که  نیبد

 یصاحب کار به شکل مرد نیمجسم کردن ا ایبه باب گفتم که آ نطوری. همردیگ ینم
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 لهیبدن پرپشم و پ نکهیترسناک است ولو ا شیرابه تن کرده است ب ویکه در ساحل ما

به  یرسازیتصو نیبوده و چون در ا یپرسش منف نیداشته باشد؟ پاسخ باب به ا یا

 یدلقک یخرس پشمالو کیفورا ذهنم را متوجه  کلیه نیبدن پشمالو اشاره کرده بودم ا

خرس  نیکه ا یدان یبه سر دارد. خوب م یکاله بوق کی ایکاله فینه و کیکرد که 

 گاز گرفتن ندارد.  یبرا یکند اما دندان یبشدت خرخر م

 ...درسته

است که  یترسناک فقط کاف ونریلیم نیاز ترس مرتبط با ا ییخوب جهت رها اریبس

 یبرا کباری لهیوس نیو بد یچشمت مجسم کن شیدر پ یدندان یمرد را به سان خرس ب

خنده را  کیراه حل نه تنها شل نیا دنیبا شن باب یابی ییترس رها نیاز شر ا شهیهم

شد که پس از چند  تیمأمور نیانجام ا یسر داد بلکه آشکارا با اعتماد به نفس باال راه

هزار  ستیروز کاشف به عمل آمد که باب موفق به فروش اوراق بهادار به ارزش ب

تنها  یرسازیصونوع ت نیتاجر بدقلق شده است. الزم به ذکر است که ا نیدالر به ا

 زین گریاز صاحب کاران د یراهکار به برخ نیمورد نشده بلکه باب با ا نیمنحصر به ا

 فروخته است.  یاوراق و اسناد تجار
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به دنبال  گریبار د نیاز چند تجربه موفق فروش باب دوباره به دفترم آمد اما ا پس

نقل  میرا برااز تجارب موفقش  یکیداران بدقلق نبود بلکه  هیسرما یراهکار رام ساز

 ریمغازه دار پ کیبه  یصدد فروش اقالم در شیبود که باب از مدتها پ نیکرده و آن ا

شده است او را در حال  یپولدار رد م رمردیپ نیکه از کنار ا یبوده است اما هر بار

تزلزل رفتار، اعتماد به نفس باب را م نیاست که ا افتهیجوش و خروش و داد زدن 

 کباری نکهیشده است تا ا یم یمغازه دار جوش نیشدنش به ا کیکرده و مانع از نزد

. ابدی ییمشکل رها نیکه از شر ا ردیگ یم میفروشنده جوان تصم نیا شهیهم یبرا

من دراز کرده و با  یرسازیروش تصو یخواهش را به سو یاریمنظور او دست  نیبد

نه تنها بر  لهیوس نیبابانوئل بد کی تیمغازه دار به شکل و شخص نیمجسم کردن ا

 یفروش جنس به ارزش پنج هزار دالر به آرزو ااش غلبه کرده است بلکه ب هیترس اول

مغازه دار از شهامت باب  نیا دیو تمج فیشده است. به عالوه تعر لینا زیاش ن نهیرید

 فزوده است. باب ا یو ثروت اندوز یبه خودباور شتریهر چه ب

 یجهت ط انیاز فروشندگان و کارجو یاریبس دهدینشان م یمورد مثال نیکه ا همانطور

به  یزیاز هر چ شیندارند که پ نیجز ا یچاره ا یو حرفه ا یشغل یکردن پله ها

ظاهر  بیفر انیکارجو نیشرکتها وصل شوند اما از آنجا که ا رانیو مد انیکارفرما
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علت دستخوش ترس  نیخورند بد یرا م انیکارفرما نیپرطمطراق و پر زرق و برق ا

کند. چون فرد  یم یسنگ انداز شانیحرفه ا یابیدر برابر کام زیترس ن نیشده و ا

مرتبط  یو اقتصاد یحوزه کار نیندارد که با شاغل نیجز ا یچاره ا ییجهت خودشکوفا

فرد  کند یساقط م یفرد را از هست یترس پندار نیباشد. به هر شکل از آنجا که ا

مثال از  یاستفاده کند. برا شبرندهیپ یذهن ریاز تصاو دیمشکل با نیجهت غلبه بر ا

انسان هستند  کی یزیاز هر چ شیپ پرطمطراق انیو کارفرما رانیمد نیآنجا که ا

خاص خود را دارند.  یها یترسها و ضعفها و کاست یعلت مثل هر انسان معمول نیبد

اشخاص به اصطالح واالمقام، ذهن خود  نیشدن به ا کینزد انیاگر فرد در جر نیبنابرا

. ضمن دکن یترسش غلبه م نیبه ا یاز نوع فوق بکند به راحت ییها یژگیرا متوجه و

خود به رخ  ،ینیچون خودب ییهایژگیبه مثل طاعون از و لیاص یآنکه اساسا واالمقام ها

 هستند.  زانیو ادا و اصول در آوردن و خود را گرفتن گر یکش

قرار است  نیاست. داستان از ا زیتامل برانگ زیجوان ن لیوک کیرابطه اظهارنظر  نیا در

است و در چند  دهیترس یم یسالدار و باتجربه ا لیوک کیاز  لیوک نیکه نه تنها ا

ترس او به  نیمحاکم از او شکست خورده است، بلکه ا ترس در نیمورد به علت ا

شد اما چون خوشبختانه فرد  یدامن زده م زین زمبر لیوک نیاز ا نیریترس سا لهیوس
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 شیحقوق نشیبه علت دانش و ب بشیرق تیدانست که موفق یمورد بحث ما خوب م

 ییزندان خودساخته رها نیاز ا شهیهم یبرا کباریگرفت که  میعلت تصم نیبد ست،ین

 هماو را شکست خوا یچون بسادگ ییباورها قیتزر قیتنها از طر زیهدف ن نیو ا ابدی

 زیشان ن ییدو تا یبا همداستان یبلکه بسادگ میآ یبرم لیوک نیداد و نه تنها از پس ا

در مرافعه  لیوک نیکارساز واقع شده و ا تیدار در نها شهیباور ر نیکنم که ا یغلبه م

ساده فرد  یالقائات و خودباور نیشد. بله، با ا رایرا پذ یمقابله با من شکست سخت و

 . دیاز کارزارها سربلند از آب در آ یاریتواند در بس یم

 

و  یذهن ریتصوعمل  سمیاست که اساسا مکان نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

 ست؟یقدرت تجسم چ

 یاست هرگز نم Bبه نقطه  دنیخواهان رس Aکه از نقطه  یاست که فرد نیا تیواقع 

 چشم برهم کیبر فراز سرش در  ییجادو یعصا کیهدفش را با چرخاندن  نیتواند ا

هدف  دیاوال با B تیبه موقع دنیزدن محقق سازد. به زبان ساده تر فرد جهت رس

طرح مشخص استوار سازد و  کیهدف را بر  نیا یو در ثان اشدداشته ب یمشخص
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کند و  نی( را تأمBتا  Aفاصله  ریمس نیکردن ا یط یرویسوخت و ن دیباالخره فرد با

سرکش حاصل شده و عطش سرکش و عشق سوزان  اقیاشت قیتنها از طر زین زهیانگ نیا

است لذا  سریم آرزواز موقع  شیو پ شدستانهیتنها با لمس کردن پ زیهدف محور ن

 نیملزومات ندارد و ا نیجز فراهم کردن ا یبه مقصود چاره ا دنیفرد جهت رس

 .شودیم سری)قدرت تجسم( م یذهن یساز ریتصو قیتنها از طر زیملزومات ن

 نیکتاب حاضر را به صورت جزوه درآورم بد هیبودم که مطالب اول لیااز آنجا که م 

دادم تا کتاب را به صورت  یچاپچ کیبه  ادست نوشته ام ر شیعلت چند وقت پ

چاپخانه دار نفس نفس زنان خودش را به دفترم  نیآن روز ا یجزوه درآورد. فردا

او در دفترم تعجب کردم.  دنیبگذارد. من با د انیرا با من در م یرسانده تا مطلب مهم

را رفع  ام ینگران نیمواجه شده است؟ او ا یبا مشکل ایکه آ دمیپرس یعلت از و نیبد

 لمیاست که ما نیکرده و در ادامه گفت که غرض از حضور زودهنگامم در نزد شما ا

نوشته  دست شبید کهیکه زمان نستیگذاشته و آن ا انیرا با شما در م یتجربه مهم

 نیا نکهیخورده بودم و هم ا کهیاعتراف کنم که به شدت  دیخواندم، با یشما را م

راهکار را به طور  نیشدم که ا مصمم نکهیتا ا شتمانگا یمزخرف م یمطالب را مشت

 به مرحله اجرا بگذارم.  یعمل
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ساختمان شما شدم با خود گفتم که اگر در  یکه از چاپخانه راه یمنظور زمان نیبد

است  یمعن نیبد نیدر آن صورت ا ابمیرا جهت پارک کردن ب یاطراف دفترتان مکان

ششم پشت  ابانیخ یحوال درکه  یکه مطالب کتاب شما کامال با اساس است. اما زمان

 یساختمان شما نگاه م نیپارک شده در طرف یها نیچراغ ماندم و دورادور به ماش

که  یاساس است اما زمان یکه مطالب کتاب شما ب دمیباور رس نیبه ا کبارهیکردم به 

از پارک خارج شده  یپارک شده ا نیمتوجه شدم که ماش کبارهیاز چراغ رد شدم به 

 تیباور را در من تقو نیتجربه ا نیپارک کنم که ا یخال یجا نیدر ا نمتوا یو من م

 معجزه آسا برخوردار است.  یاز قدرت تانیذهن ریم تصوکرد که مفهو

حق با شما باشد اما به نظر من امتحان  دیمتعجب گفتم که شا یچیچا نیپاسخ به ا در

مکرر تکرار شود که  دیتجارب با نیباور چندان قابل اعتماد نبوده و ا نیا کبارهی

آورده است بلکه در ظرف  مانیقدرت تجسم ا نینه تنها به ا یچاپچ نیخوشبختانه ا

است چون  یبزرگ یاست که دستاورد ماد ردهسه برابر ک زیسه سال در آمدش را ن

 مدت درجا زده اند. نیا یاز همکارانش در ط یاریبس

چاپخانه دار نشده بلکه  نیتجربه مثبت تنها منحصر به ا نیالزم به ذکر است که ا 

 نیاشخاص نه تنها ا نیگذاشتم اکثر ا یم انیدر م انمیمورد را با آشنا نیکه ا یزمان
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جهت تجربه  یبودند که گاهگاه یمدع زیکردند بلکه خودشان ن یم دییاظهارات را تأ

راستا  نیشده اند. در هم یذهن یساز ریمتوسل به تصو شیشاپیتجربه پ نیکردن ا

 زیبزرگ ن مارستانیب کیدر  یرشته علم نیو مدرس ا هیمتخصص تغذ کی اظهارات

 نیمدرس زن از قدرت ا نیکلمه ا یواقع یاست که به معن نیقابل تأمل بوده و آن ا

کند چون هر صبح که جهت رفتن به محل کارش  یمهارت )قدرت تجسم( وحشت م

کمال تعجب مواجه با چراغ  اکند ب ی)بازار شهر( عبور م یاز بخش تجار نشیبا ماش

پشت چراغ قرمز  زین کباری یحت ریمس نیدر ا رایاخ . به زبان ساده ترشودیسبز م

 شده است.  یعاد یبه امر لیاو تبد یمسئله برا نیمتوقف نشده است و ا

کلمه درس آموز  یواقع یبه معن زین نیزن موقر و مت کی گریراستا تجربه د نیهم در

گرفتن  دهیبه علت ناد شیپ یسال چند انهیزن موقر و م کیاست که  نیبوده و آن ا

 شیرا برا یا مهیجر سیمسئله سبب شد که پل نیچراغ قرمز از چهارراه عبور کرد و ا

 بکشاند. یقاض کیکرده و او را به نزد  نییتع

بود  یسبز م ستیبا یچراغ م شهیاعتراف کرد طبق روال هم یزن در نزد قاض نیا 

 شهیبوده و هم شود که چراغ سبز یبه دلم برات م رسمیکه به چهارراه م یچون هر بار

علت هرگز عمدأ از چراغ قرمز عبور نکرده ام. با توجه  نیشده است لذا بد یسبز م زین
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 یزن موقر و راستگو چشم پوش نیا یاز خالف رانندگ یاضاعتراف صادقانه ق نیبه ا

چهار  نیاعتراف کرد که ا سیبعدها پل یمورد مثال نیکرد. الزم به ذکر است که در ا

همه به  نیچراغ چشمک زن بوده است با ا کی ینداشته و تنها دارا یراه چراغ ثابت

چراغ بوده است  یشگیبر سبز بودن هم یزن مبن نیا یباور قلب نیرسد که ا ینظر م

 نجات داده است.  مهیجر نیکه او را از ا

بر قدرت باور و ذهن است. داستان از  یگرید دییمهر تأ زین ریز یایگومورد  نطوریهم

واشنگتن  یعنی کایسر آمر نیزن قهرمان داستان قرار بود که از ا نیقرار است که ا نیا

سفر کند تا با شوهر به  نشیکاست با ماش کیفیشهر پاس یعنی کایبه آن سر آمر

 کند.  داریشهر د نیرفته اش در ا تیرمأمو

 یمسافت بلند را رانندگ نیزن هرگز در تمام عمرش ا نیبود که چون ا نیا تیواقع

افتاد به طور خودکار  یکار خطرناک م نیعلت هر بار که به فکر ا نینکرده بود بد

مادربزرگش  شتازانهیپ یزن با متمرکز شدن با کارها نیشد. اما ا یدستخوش هراس م

 شد.  رهیترسش چ نیبر ا جیشهر با کسب قوت قلب بتدر نیدر ا
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 یبرا زین نیفرسوده ماش کینبوده بلکه الست یروح لیاما مشکل تنها منحصر به مسا

 ریبود که تعم یها موضوع کیالست نیمناسب نبود و عوض کردن ا یسفر طوالن نیا

ها در  کیالست نیباور بود که ا نیداشت چون او بر ا دیآن تأک یکار به شدت بر رو

خودش را به  ستیبا یم عتریزن هرچه سر نی. اما از آنجا که اتر کند یوسط راه م

زن تنها با  نینداشته و ا نیماش یکل ریتعم یبرا یعلت فرصت نیشوهرش برساند بد

سفر کرد که خوشبختانه در  نیمطلقش اقدام به انجام ا ینیو خوش ب یبر باور قلب هیتک

و سالم به خانه  حیصح زین نشیمواجه نشده و خود و ماش یکار بزرگ با مشکل نیا

 بازگشتند. 

 هیشرکت با سرما نیشود که ا ینفت م شیشرکت پاال کیمربوط به  گرید یایگو مورد

شرکت  نیو از آنجا که ا کرده تیسهامداران شروع به فعال یدالر ونیلیم کی هیاول

شرکتها آن  نیاز ا یمواجه بود و برخ یسرسخت و استخواندار یکار با رقبا یدر ابتدا

شرکت جهت سرپا ماندن چاره  نیعلت ا نیکرده بودند بد یحقوق یدعواها ریرا در گ

 و سازمان شرکت نداشت. یساختار مال دیجز تجد یا

شرکت  ندهیبار دوم به آ یکرده خود خواست که برا انیعلت از سهامداران ز نیبد 

حال در چشم  نیرا حل کرده و در ع شیسهام تازه مشکالت مال دیه و با خرشد دواریام
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 ریو دستگاه تقط رهایاز ش کینزد ندهیآرزو را مجسم کنند که در آ نیا زیذهنشان ن

 نیا تیدر نها یذهن ریتصو نیپول فوران خواهد کرد. خوشبختانه با ا شگاهیپاال نیا

 لیبلکه با تبد ستادیا شیپا یسهامدارانش نه تنها بر رو یشرکت به واسطه باورمند

فروخته شد که حاصل آن سود مورد  ییاالب متیبه ق تیسودده در نها یشدن به بنگاه

 نظر باورمندان و سهامداران بود. 

 الیخواسته و هدف در چشم خ شیشاپیهمانطور که گفته شد مجسم کردن پ ،یبار

حوادث و اتفاقات  ریآزاد شوند که به خط س یدر ناخود آگاه ییشود که قوا یسبب م

از  "وزیمات لریدکتر ش دییمورد تأ یکار کرد ناخودآگاه نیاعطا کنند و ا یجهت تازه ا

 باشد.  یم کاگویدانشگاه ش

 

 قابل توجه است:  زیفروش خوشنام ن قهیزن عت کیراستا تجربه  نیا در

 نیکه نه تنها در ب شودیم یفروش موقر قهیزن عت کیمربوط به  یداستان واقع نیا

 یاینظراتش در رابطه با اشو وقار معروف بود بلکه به  یشهرش به خوش نام یاهال

هم  قیاز طر گریاز زنان د یعلت بود که برخ نیگذاشتند. لذا بد یاحترام م قهیعت
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کردند.  یخود عزت و اعتبار کسب م یزن برا نیبا ا یهو همرا ینیو هم نش یکنار

حاضر شده و  نانهز یها ییزن موقر در مجالس و گردهما نیکه به همراه ا یمعن نیبد

 کردند.  یم یاحساس بزرگ لهیوس نیبد

فروش  قهیزن عت نیا جیخواسته اش پاپ نیبه ا دنیزن جهت رس کیبود که  یمدت

زن حال و حوصله  نیاز جلسات زنانه برود اما از آنجا که ا یکیبه  یشده بود تا با و

زن را رد  نیعلت بکرات دعوت ا نیرا نداشت بد یمجالس خاله زنک نیحضور در ا

 میتسل شیفروش در برابر سماجت زن آشنا قهیعت کبارهیباالخره به  نکهیکرد تا ا یم

 یلس زنانه حاضر ممج کیخاص به اتفاق او در  یقول داد که در روز یشده و به و

 شود. 

 

وجه تاب تحمل  چیشناس داستان مابه ه قهیزن عت نیکه گفته شد از آنجا که ا همانطور

زن  نیکردن ا لهیجلسات به اصطالح زنان روشنفکر را نداشت و چون تنها در اثر پ نیا

در دل خودش را سرزنش  وستهیعلت پ نیدرخواست موافقت کرده بود. بد نیآشنا با ا

کار از کار  گریموافقت کرده است اما چون د خواستشدر نیکرد که اساسا چرا با ا یم
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زن نداشت و  نیا یجز همراه یاز کمان خارج شده بود و او چاره ا ریگذشته بود و ت

حال  نیمغازه اش بوده و در ع یاصل انیاز مشتر یکی یو افاده ا سیزن ف نیچون ا

 یچ وجه نمیعلت زن مغازه دار به ه نیبدو صفحه گذاشتن بود  ییمعروف به بدگو

 یعلت بود که شب هنگام دستش را به دعا بلند م نیقولش بزند لذا بد ریتوانست ز

 شود.  کنسلبرنامه  نیا یقیکرد تا به طر

 نیمثل خوره به جان جسم و روحم افتاده بود بد میجایقول ب نیهر شکل از آنجا که ا به

 یبه ذهنم فشار م زیبه همان نسبت ن شدمیم کتریعلت هر چقدر به زمان مقرر نزد

مخمصه نجات دهد. اما  نیاز ا یقیباالخره مرا به طر یبهانه ا دنیآوردم که با تراش

برخوردار باشد و چون از بهانه  یریکه از الزمه باورپذ دیرس یبه نظرم نم یراه حل چیه

 میتصم کبارهیعلت به  نیبد شدم،یم کیو به زمان مقرر نزد شدمیم دیناام یتراش

را به اطالعش برسانم  یجلسه و سخنران نیتلفن کرده و عدم حضورم در ا یگرفتم به و

پوزش طلبانه وارد مغازه  یزن مورد اشاره با چهره ا نیا کبارهیبه  روداریگ نیکه در ا

خبر  نیکنسل شده است که ا ینامعلوم لیجلسه به دال نیشده و به اطالعم رساند که ا

را تنها  جهینت نیچند سال گذشته بوده و من ا یخوشم در ط یخبرها نیاز بزرگتر یکی



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
16 

تجربه به من ثابت  نیو ا گرید یزیدانم و نه چ یام م یقلب یاز خواسته و آرزو یناش

 محکم برخوردار است. یاست که قدرت فکر معجزه گرتان از اساس هکرد

ننده فرآورده ضدتب ک دیتول ییشرکت دارو کی ریمد کیمربوط به  گرید یایگو مورد

خط  کیبه  ازیدفترش ن یساکن بوده و برا دیدر شهر جد یشود که بتازگ یم ونجهی

 یبه سادگ یهر کس یپس از جنگ دوم جهان یتلفن داشت اما از آنجا که در مقطع زمان

خواسته اش از  نیتوانست به ا ینم زین مرد نیخط تلفن شود ا کی یتوانست دارا ینم

 س،یبا پزشکان، مقامات ارشد پل تیشرکت مخابرات برسد چون در آن زمان اولو

 یمتقاض نیدست بود. به زبان ساده تر، اسم ا نیاز ا یو اشخاص ینشان آتش نیمسئول

 داران نبود. تیاولو ستیخط تلفن در ل

شخص به  نیعلت ا نیبود بد یضرور ریمد نیکار ا یاز آنجا که داشتن خط تلفن برا 

خواسته اش برسد اما چون  نیمدت دو ماه در شرکت تلفن رفت و آمد کرده تا به ا

شده  یمشترک به من معرف یآشنا کی قیعلت از طر نیشده بود بد وردهکامال سرخ

با اعمال  یقیت دوست بودم از من خواست که به طرشرکت مخابرا سیو چون من با رئ

درخواستش را رد کرده و در عوض  نیکنم که من ا هیته شیخط را برا نینفوذ کردن ا
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کند در آن صورت  یسینامنو تیوبرخوردار از اول ستیگفتم که اگر بتواند در ل یبه و

 رسد.  یزودتر به هدفش م

 یریاست چون تنها مد یکامال ضرور شیدر پاسخ به من گفت که داشتن تلفن برا او

 انیمشتر یجوابگو دیبا یساعات ادار انیاست که پس از پا ییشرکت دارو نیدر ا

 باشد. 

 یادیارتباط ز ایکه آ دمیپرس یمرد کرده باشم از و نیبه ا یشتریکمک ب نکهیا یبرا

  ؟سازد یتلفن با نقاط دور دست برقرار م قیاز طر

 یقابل توجه نهیماه هز یدر ط یخدمات مخابرات یبرا ایآ که دمیپرس یاز و نطوریهم

  ؟پردازد یم

خواستم که به همراه قبض تلفن ماه  یسئواالت مثبت بود. سپس از و نیاو به ا پاسخ

شدن به چشمانش  رهیشرکت به نزد مسئول نصب تلفن مراجعه کرده و با خ ریاخ یها

خط تلفن دارد تا  کیبه  ازیفور ن یکه به علت ضرورت کار دیبگو یبه و تیبا جد

شدم که الزمه  ادآوری یپاسخ داده شود. به عالوه به و شیفور ازیبه ن لهیوس نیبد
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داشتن تلفن  ضرورتاست که در ابتدا  نیمستلزم ا یزیاز هر چ شیپ فهد نیتحقق ا

 داشته باشد. مانیرا به خودش القا کند به زبان ساده تر، به داشتن تلفن ا

 بابت کامال راحت کرد.  نیرا از ا المیخ او

راهکار دوباره  نیا فیکم و ک حیمرد جهت توض نیراه حل ا نیروز پس از ارائه ا چند

موفق شده  نکاریبود که نه تنها در انجام ا دایمرد پ نیبه من مراجعه کرد. از ظاهر ا

 نیاست. او درباره ا یدنیمواجه شده است که به واقع شن یبیاست بلکه با داستان غر

جزمتر دوباره به  یمن با عزم دیدستور داده بود که یتجربه دلچسب گفت همانطور

مسئول با  نیبودم. ا دهیبار او را در شرکت د نیاول یمراجعه کردم که برا یمسئول

د که در خواستم بو شیماه پ کی نیدوباره من کامال متعجب شده بود چون هم دنید

را  ازمین مسئول نیباالخره ا ریاخ یصورت حساب ماه ها دنیرا رد کرده بود اما با د

شرکت را داشت که  سیکردن آن قصد تماس گرفتن با رئ یکرده و جهت عمل دییتأ

دادن  حیاثناء با مسئول اول تماس گرفته و او با توض نیدر ا گرید یاو به علت کار

ت مخابرات باالخره او را متقاعد کرد که من مستحق قرار شرک سیرئ یموردم برا

به مسئول  مایمستق ستیبا یم زینقطه ن نی. و از اتمهس تهایاولو ستیگرفتن در ل

 کردم.  یخط مراجعه م یواگذار
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را  میکار تیاولو ستیبا یاز آنجا که م ییمسئول نها نیپس از مراجعه به ا ،یبار

 یشرح داده و از جمله به و شیاز ابتدا برا میکار فیکنم درباره کم و ک حیتشر شیبرا

که  میفعال هست ونجهیاز جمله تب  تیضد حساس یداروها دیتول نهیگفتم که ما در زم

خط  یمسئول واگذار نیتلفن در خانه ام نصب شود چون ا کهبود  یاشاره کاف نیهم

او را به مقصودش نرسانده  ن،یشیپ یبوده و از آنجا که مداوا ونجهیتب  یتلفن خود قربان

 ارشیعارضه را در اخت نیا یدارو عتریعلت از من خواست که هرچه سر نیبود بد

 یکرده ام و اکنون خوب م هگونه در عمل تجرب نیبگذارم. بله، من قدرت باورتان را بد

فرد را به  تید که در نهاشو یم یسبب واقع شدن اتفاقات یدانم که چگونه باور قلب

تجربه به من ثابت کرده است که نه تنها قدرت باور از  نیرساند و ا یمقصودش م

 ندارد.  یتیاهم چیه زین انیگو اوهیاساس برخوردار است بلکه تمسخر 

 ست؟یقدرت چ نیعمل ا سمیاست که اساسا مکان نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

. اما شدیاند یشود که آنگونه م یم یزیهمان چ تیدر نها همانطور که گفته شد انسان

 یاست که هر چقدر باور فرد عمق نیگفت ا توانیم سمیمکان نیا ییآنچه که درباره کارآ

 تیفرد تقو یو برخوردار یستگیشا زانیاعتماد به نفس و م زیتر باشد به همان نسبت ن

 یشتریفرد با قدرت ب زیتر باشد به همان نسبت ن لیشده و هر چقدر استحقاق فرد اص
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گذاشته و خود مستحق  انیخواسته اش را با طرف مقابلش در م یمورد مثال نیمثل ا

دهد. ضمن  یجلوه م یعیطب شتریفرد را هرچه ب یاستدالل و متقاعدساز زین یپندار

فجر لجاجت و سماجت فرد هد تیخودکار سبب تقو طوربه  یآنکه خود محق پندار

 برخوردار است.  ییسازنده و مشکل گشا یبازتاب ها نیاز چن نیشود. بله، باور راست یم

شود. بهتر  روشنخواننده  یبرا شتریفکر، هرچه ب یمنف ایبازتاب مثبت و  نکهیا یبرا

جز حضور در  یزیچ زیمثال ن نیمثال ملموس تر استفاده کرده و ا کیاست که از 

 یم یدندانپزشک یکه اکثر مردم از کارها میدانیخوب م ستیدندانپزشک ن کیمطب 

و  رندیدندانپزشک قرار نگ کیدست  ریکنند که ز یترسند و تا سرحد امکان تالش م

شود اما ترس مردم  یام نمانج یمطب کار ترسناک نیاست که به واقع در ا یدر حال نیا

ترس  کیکند که چگونه  یثابت م یبه سادگ یمثال تیموقع نیتوان انکار کرد. ا یرا نم

 نی. حال که با توجه به اندازدیتواند سالمت فرد را به خطر ب یاساس م یو ب یالیخ

 میتوان یاساس م نیم، براینوع ترس شو نیا یمنف یامدهایمنکر پ میتوان ینم تیواقع

 نیا نکهیباشد ولو ا دیتواند به حال فرد مف یکه فکر مثبت تا چه اندازه م میاستدالل کن

 خودساخته و خودبافته باشد. ینیخوش ب
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 یدندانپزشک یاز کارها شتریبا بزرگساالن ب اسیبه هر شکل. از آنجا که کودکان در ق 

کارش،  ترس کودکان در اتاق نیدندانپزشک خوش فکر جهت رفع ا کیترسند،  یم

 نیجورواجور بوده و بد یها یدرست کرده است که پر از اسباب باز یاتاق کوچک

کند.  یمهار م یباز لیدر مطب، ترس کودکان را با سرگرم کردنشان با وسا قیطر

جهت زدودن ترس از اصالح،  زیکودک ن شگرانیالزم به ذکر است که امروزه آرا

 کنند.  یمختلف گرم م لیبا وسا ینسرشان را در سلما

به اصطالح  الیفکر و خ یچگونگ نیا میآور شده ا ادیکه به کرات به خواننده  همانطور

آورد،  یفرد را فراهم م یخود تباه ساز ایو  یاست که اسباب خودساز یخشک و خال

 یفکار منففرد شده و ا ییدار مثبت سبب کامروا شهیو ر متراکمکه افکار  یمعن نیبد

شود و چون ترس مزمن نه تنها بهداشت  یفرد م یو شوربخت یروز اهیفرد سبب س

 ریبه طور خودکار فرد را درگ زین یکند بلکه عوارض روح یفرد را مختل م یروح

شدن فرد  هشدن به طور خودکار فلک زد لیگونه عل نیکرده و با ا یعوارض جسم

است که به واقع ترس صرفا ساخته و پرداخته ذهن  یدر حال نیشود و ا یم نیتضم

 است. 
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صرف است که ترس را بر مردم حاکم  یالپردازیخ نیا یجنگ طیمثال در شرا یبرا

 افتیتوان به ترس حاصله از در یبودن ترس م یالیجهت اثبات خ نطوریکند. هم یم

خواندن  است که مردم از باز کردن و نیا تیواقعتلگراف و نامه اشاره کرد.  کی

 نیاست که مردم بر ا نیمسئله ا نیهراس دارند. علت ا رهینامه و غ کی یمحتوا

که فرد از  ینوع ترس تا مادام نیبوده و ا یخبر ناگوار یحاو یپندارند که نامه ارسال

 یپس از آگاه نهاوجود فرد را لرزانده و فرد ت دینامه باخبر نشده است مثل ب یمحتوا

 . ابدی یخود را باز م نیشیآرامش پ جیه بتدرنامه است ک یاز محتوا

 

شما روشن  یبرا شتریو پندار صرف هرچه ب الیعملکرد خ نکهیا یبرا گریطرف د از

در مجله موسوم به  توجه شود که توسط مارگارت وست یشود بهتر است به تجربه ا

 زیزنان ن یجنگ دوم جهان انیهفته درج شده است توجه شود. از آنجا که در جر نیا

 نیاز ا یکی زیخانم وست ن یعنی داستان نیحضور داشتند. قهرمان ا یدر مناطق جنگ

 یبود که از تجربه اش در راه بازگشت به خانه نقل م یجنگ یها تیفعال درزنان فعال 

 کند.
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 یهایکشت قیاعزام شده از طر یروهاین یجنگ طیاز آنجا که در آن زمان به علت شرا 

 ینوع کشت نیجهت بازگشت به شهرش از ا زیشدند، خانم وست ن ینفربر جابجا م

شود که به علت ازدحام مسافر با  یم رمجبو شیسفرها نیاز ا یکیاستفاده کرده و در 

 کیهمه زن در  نیشدن ا دهیند. از آنجا که چپمستقر شو نیکاب کیدر  گریزن د 17

 خفقان آور است. اریکوچک، بس نیکاب

 

را جهت  نیکاب یخواهند که پنجره ها یم یعلت زنان همراه خانم وست از و نیبد 

خواهد بود. اما  زانیچشمانشان گر زخفه خواب ا یهوا نیهوا باز کند چون با ا هیتصف

استتار را مراعات  نیقوان ستیبا یواقع شده بود و م یدر منطقه جنگ یکشت نیچون ا

علت  نیبد دادیدشمن قرار م دیرا در معرض د یکند و چون پنجره باز شده، کشت

 هکامل، مجاز به باز کردن پنجره بودند. باالخر یتنها در هنگام خواب و خاموش نیمسافر

باز کردن پنجره  و با خاموش شدن همه چراغ ها خانم وست با دهیزمان خواب فرارس

 نشیهمه زنان هم کاب یخواب راحت را برا کیاسباب تجربه کردن  لهیوس نیها بد

 آورد.  یفراهم م
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شوند که خانم  یزنان متوجه م زندیخ یآن شب از خواب برم یکه فردا یاما زمان

. یرونیب یکرده است نه پنجره ها یکشت یدرون یها چهیدروست تنها اقدام به گشودن 

کماکان خفه و آلوده و گرفته بوده است اما  نیکاب یساده تر در طول شب هوابه زبان 

را  یعلت خواب راحت نیپندار بودند که پنجره ها گشوده بوده اند بد نیچون زنان بر ا

 ینشان م یمورد واقع نیتجربه کرده اند. همانطور که ا یپاک به طور پندار ییدر هوا

فکر،  نیو هر چقدر ا ستیجز پندار شکل داده شده ن یزیچ الیفکر و خ واقعدهد به 

 کند.  یرا تجربه م یشتریب ییفرد کامروا زیمثبت و سازنده باشد به همان نسبت ن

 

ر و تصو الیخ شتریب یمتوجه عملکردها یشدن به اطرافمان به سادگ قیدق یقدر با

راهکار جهت درمان  نیبه کرات از ا زین یپزشک یایمثال در دن ی. برامیشو یصرف م

 شود. یگوناگون استفاده م یهایماریب

 زیپزشکان اقدام به تجو ،یو جسم یاز امراض روح یدرمان برخ یمثال برا یبرا 

است  نیکاذب ا یداروها نیدر مورد ا بیاثر کرده و نکته عج یکاذب و ب یداروها

و پندار  الیکار کرد خ نکهیا یبرا نطوریشوند. هم یاز موارد کارگر م یاریکه در بس
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 یگذرا به چگونگ یاست که نگاه یشما روشن شود کاف یبرا شتریهرچه ب یخشک و خال

بنام پاولف صورت گرفته  یروس ققمح کیشدن سگها در برابر غذا که توسط  یشرط

 نی. داستان از امیشو یخشک و خال الیخ یبازتابهامتوجه  یتا به سادگ میندازیاست ب

را به صدا در  یاز غذا دادن به سگها زنگ شیپ شیآزما نیقرار است که پاولف در ا

 ابا زنگ تنه لهیوس نیزنگ بد نیکردن سگها در بلندمدت در برابر ا یآورده و با شرط

کردن بزاق از دهان سگها شده است. به زبان ساده تر، سگ ها تنها با  یموفق به جار

در برابر  زیواکنش توسط انسان ن نیزنگ اقدام به ترشح بزاق کرده و ا یصدا دنیشن

ساده دستخوش  یکند. به زبان ساده تر، فرد با تصور یخوشمزه بروز م یغذا کی

  شود.  یم یگرسنگ

 

رابطه  نیفت و فراوان است. در ا ال،یحاصله از فکر و خ یها یکار نیریآنجا که ش از

 یبه طور بازتاب ازیتوان به اشک افتادن چشم به علت پوست کندن و قاچ کردن پ یم

را در  یگریدور فرد د یکه فرد از نقطه ا یکه زمان یمعن نیاشاره کرد. بد یو پندار

 کند. یمشاهده م ازیحال پوست کندن پ
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آورد، به طور  یاشک به چشم م ازیباور است که کندن پوست پ نیاز آنجا که فرد بر ا 

 نیاست که ا یدر حال نیکند، و ا یشدن اشک از چشمانش را تجربه م یخودکار جار

 نیکند، با ا یرا م نکاریخودش ا نکهیقرار دارد و نه ا ازیپ یبو ررسینه در ت یفرد مثال

مانده و  یدر مورد غذاها تیواقع نیاشک نشانده و ا انشهمه تصور صرفش در چشم

پندارند که  نیاز مردم بر ا یاریکه بس یمعن نیکند، بد یصدق م زیدوباره گرم شده ن

 نیا تیباشد. واقع یو مانده، سبب مسموم شدنشان م یاضاف یگرم کردن مجدد غذاها

 تیموقع نیفرد در ا برخوردار نبوده و مسموم شدن یاساس چیباور از ه نیاست که ا

 نیکه از آنجا که ا یمعن نیباشد بد یاز تجارب ناگوار گذشته شان م یعمدتا ناش

در  تیذهن نیشده اند، ا تیگرفتار مسموم یاشخاص در گذشته به علت سهل انگار

 از ذهنشان جا خوش کرده است. یگوشه ا

که من به علت  نیبوده و آن ا زیتأمل برانگ زین یراستا ذکر تجربه شخص نیهم در

آرام و  انوسیاز عرض اق یکشت لهیدر طول عمرم به کرات به وس« ام یسفر دوست»

 یو آن هم در دل طوفان ها ییایدر شماریب یسفرها نیا یاطلس گذشته ام. اما در ط

شده و آن  یازدگیکبار دستخوش تهوع و دریتنها  اهایو غرش امواج در ییایدر نیسنگ

تجارب  نیبوده است و علت دور ماندنم از ا ازدهیمسافر در  کیبه علت کمک به  زین
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 ییبودن خودالقا یبه قدرت مسر یبوده است که من از زمان خردسال نیدردناک ا

 یکشت نیمسافر یاگرفتگیکه با در یداشته و هر بار مانیا ییبه نفس و دگر القا نیتلق

 یگریعارضه اوأل ذهنم را متوجه مسئله د نیاز ا نور ماندشدم جهت د یمواجه م

 گرداندم.  یبرم یرو زین ماریاز مسافر ب یکرده و در ثان

برخوردار است هر  یکنندگ تیباور که احساس از قدرت سرا نیا یدرست نکهیا یبرا

که مشغول سوت زدن  یاست که در کنار فرد یبه شما ثابت شود فقط کاف شتریچه ب

را  نکارشیبه سرعت ا لهیوس نیتا بد دیترش بکن یمویل کی دنیاست اقدام به مک

است که عمل شما سبب به شکل غنچه در آمدن  نیمسئله ا نیا لیو دل دیمتوقف کن

 شود.  یدهان فرد سوت زننده م

مرتبطه ام به آنها ثابت کنم.  یسخنران انیرا در جر نمیقدرت پندار مخاطب نکهیا یبرا

و عطر گل  اسیعطر گل  یعطر حاو شهیدو ش یجلسات آموزش نیاز ا یاریدر بس

ها  شهیش نیکه عطر ا یخواهم که هر بار ینشان داده و از آنها م نیسرخ را به حاضر

است  نیشان ا فهیکنم وظ یم نیبوها عطر آگ نیکرده و فضا را با ا یرا در هوا اسپر

 ییایحس بو لهیوس نیدهند تا بد صیعطر پراکنده شده در هوا را تشخ یکه به درست

 .ندیازمایخود را ب
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 یپشت کرده و اقدام به اسپر نیبه حاضر کبارهیبه  یمنظور در وسط سخنران نیبد 

به  یچه نوع عطر کهپرسم  یم نیعطرها کرده و سپس از حاضر نیاز ا یکیکردن 

در  نیکنند و ا یاز دو عطر فوق اشاره م یکیبه  نیحاضراکثر  رسد که یمشام آنها م

 یو گل سرخ، محتو اسیعطر گل  یبه اصطالح حاو یها شهیش نیاست که ا یحال

را به اطالع  تیواقع نیکه ا یو زمان ستیاز عطر و بو ن یو عار یجز آب رنگ یزیچ

 . شومیآنها م دیشد یاز موارد مواجه با سرخوردگ یاریرسانم در بس یم نیحاضر

 یکه واکنش و باور ناش میشو یمتوجه م یفوق به سادگ یگذرا به موارد مثال ینگاه با

 االتیدر برابر خ یرارادیاز پندار صرف و تجارب گذشته شده، فرد به طور خودکار و غ

سازنده  الیه خک یمعن نیشود بد یهم خوان م یصرفش دستخوش احساسات و باورها

 جهیکند و نت یم یباور منف دیمخرب در فرد تول الیخباور سازنده کرده و  دیدر فرد تول

 تصور و باور شخص است.  یتابع چگونگ زیکار ن

مثال قوه تجسم و تصور است و  یو ب کرانیاست قدرت ب ریدناپذیآنچه که ترد ،یبار

نقاش، مبتکر،  سنده،یچون نو یاشخاص یرعادیادعاقدرت تجسم غ نینمونه بارز ا

 است.  رهیو غ تکتیآرش ن،یمخترع، کارآفر



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
29 

 یمن یالپردازیکند. چون خ یفرق م یباف ایو رو یالپردازیهمه قدرت تجسم با خ نیبا ا

علت است که فرد  نیرا آزاد کند. لذا بد یپنهان موجود در ناخود آگاه یروهایتواند ن

 لیخود را در شکل و شما شیشاپیپ دیبه هدفش با دنیشدن و رس ابیجهت کام

 ریمس نیکردن ا یط زهیتوان و انگ لهیوس نیتا بد ابدیاش ب ندهیآ تیو وضع تیموفق

حرکت و عمل است. چون بدون  یساز مجسم کسب کند. به زبان ساده تر، حاصل را

فرد را به  یالبافیعلت است که نه تنها خ نیشود. لذا بد یمحقق نم یهدف چیعمل ه

 کند.  یم لیبه فرد تحم زیرا ن یگسترده ا یها انیرساند بلکه ز ینم شیآرزو

قابل تأمل بوده  زیکوئه ن لیبنام دکتر ام ،یپژوهشگر فرانسو کی دگاهیراستا د نیا در

 لیباور است که در صورت تعارض و تقابل قوه تخ نیصاحب نظر بر ا نیکه ا نیو آن ا

کند. او جهت  یبر قدرت اراده غلبه م لیتخ یرویاز موارد ن یاریاراده، در بس یرویو ن

اشاره کرده و  گاریپس از ترک س یگاریفرد س کیاز هوس مجدد  شیادعا نیاثبات ا

 ینیتالق، نقش آفربا نیدر ا یگاریافتادن افراد س ریگ یباور است که علت اصل نیبر ا

 یاشخاص پس از ترک با تجربه کردن ذهن نیشکل که ا نیقوه تصورشان است بد

و  فیسبب تضع لهیوس نیرا ترک نکرده بودند( بد گاریکه س یتجارب دلچسب )زمان

 شوند.  یم گاریس یمیبر ترک دا یقدرت اراده شان مبن میتسل
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قاطعانه اعالم کرد  هیبه نام چارلز فور یفرانسو لسوفیف کیقرن نوزدهم  یابتدا در

 یآرزوها نیشود بلکه ا ینه تنها بدست انسان شکل داده م ایدن ندهیکه جهت و آ

اگر چه اکنون  ییشگویپ نیکند. ا یم نییتع ندهیجهان را در آ ریاست که مس یآدم

از قوه تصورش جهت  دیو شا دیکه با طوردرست از آب درآمده است اما انسان آن 

 نکرده است  استفاده شیاهایبه رو دنیرس

سوزان  یآرزوها نیبه آن اشاره کرده است ا یبه درست یفرانسو لسوفیکه ف همانطور

نگرش در ابعاد  نیسازد و ا یو سعادت رهنمون م یابیکام عیاست که بشر را به قلل رف

به منظور نقد کردن  دیکه فرد با یمعن نیدرست است. بد زین یکوچک و شخص

را سوار موتور و  نشیریش یآرزوها ش،یو ناملموس ناخود آگاه یینامر یهاییدارا

 سوزان کند.  یو عشق اقیمحرکه اشت

قدرت و  نیو تزلزل باور، از ا یاز مردم به علت فقدان خودباور یاریاما متأسفانه بس

محقق ناشده  یعمر در حسرت آرزوها کیعلت  نیو بد استفاده نکرده یموهبت ذات

تواند با معطوف کردن  یاست که فرد م یدر حال نیسازند و ا یسوزند و م یشان م

 شود.  لیبه کام دل نا یهدف بسادگ طرفبه  شیمشتاقانه فکر و آرزو
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انسان ناشناخته مانده است  یبرا ادیمحقق شدن هدف آرزو بن سمیچون اگر چه مکان

 دیکه همواره با یکند اما نکته مهم یم دیاز مردم را دچار ترد یاریمسئله بس نیو ا

است که اگر چه انسان از  نیدسته از اشخاص فرصت سوز باشد ا نیگوش ا زهیآو

خود آسان  یرا برا یزندگ روین نیکرده و با ا دیمختلف، برق تول یها قهیو طر لیاوس

شناسند و  یرا نم تهیسیالکتر تیاست که انسان هنوز ماه نیا تیکرده است اما واقع

عمل قدرت جذب، هرگز به  سمیکند که عدم شناخت مکان یمثال آشکارا ثابت م نیا

 .ستین یمگاناصل و قانون ه نیاساس بودن ا یب یمعن

 

تحقق هدف  یالزمه ها گریاز د میدان یهمان طور که خوب م گریاز طرف د 

 یژگیو نیاز مردم از ا یاریتمرکز حواس است که متأسفانه بساز قدرت  یبرخوردار

تمرکز و ثبات  ،یزندگ یامروزه به علت مشغله ها رایبخش محروم هستند ز یزندگ

 نیجز ا یچاره ا ییفرد جهت خودشکوفا نیشود. بنابرا یمختل م یفرد به سادگ یفکر

با  یارتباط عمق قیاز طر زیمهم ن نیکند و ا تیقورا در خود ت یژگیو نیندارد که ا

 شود.  یشخص م بینص یناخود آگاه
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 یبرا شتریقدرت تمرکز )مداومت در هدف( هرچه ب ییکار کرد و کارآ نکهیا یبرا

بزرگ،  نانیکارآفر یاتاق کار تیخواننده روشن شود بهتر است که توجه آنها را به واقع

دست معطوف کنم.  نیاز ا یداران و اشخاص خودساخته ا هیشرکتها، سرما یروسا

 زهیانگ ریاشخاص موفق آکنده از تصاو نیا یکار یها طیاست که چرا مح نیپرسش ا

)پدران سازمان و بنگاه  هیاول نیموسس ،یشرکت فعل هیگذاران اول هیبخش چون سرما

 است. رهیاز بودا، ناپلئون و غ ییمجسمه ها ،یاقتصاد یها

از نوع  ییاشخاص بلند پرواز شعارها نیا یکار یاتاق ها واریچرا بر در و د نطوریهم 

 یما انجام ناممکن ها در هر مکان و زمان است. اگر کار کار دخور یبه چشم م ریز

 . میآئ یکه از پس انجامش برم میتنها ما هست نیقابل اجرا باشد ا

 یشعارها به چه منظور نی. بله ارهیجهت حرکت هرگز منتظر هندل زده شدن نباش و غ

 شده اند؟  هیمکان ها تعب نیدر ا

اتاق ها  نیبزرگان نصب شده در ا یقاب ها و مجسمه ها ر،یاست که تصاو نیا پاسخ

بزرگان  یعکس ها نیاکه  ینصب شده است و فرد یو هوشمند یاز سر آگاه

است که با هر بار نگاه کردن به  نیخودساخته را در اتاقش نصب کرده است هدفش ا
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 ییدالقامحرکات خو وستهیپ لهیوس نیبد واریحک شده بر در و د یو شعارها ریتصاو نیا

ناخود  کرانیبه قدرت ب یقیبه طر لهیوس نیکرده تا بد کی( خود را تحریمند زهیانگ)

در  لهیوس نیسوخت موتور هدف محورش بد نیآن با تأم امدیو پ هوصل شد یآگاه

نامداران  نیا زیشده و به مقام غبطه برانگ لینا شیپا زیسرکش و گر یبه آرزو تینها

 شود. لینا یخیتار

 یرشته علم نیا شگامانیپ یعکس ها زیالزم به ذکر است که من در مطب پزشکان ن 

کند و  کیاطباء را تحر یحس دانش آموز میمستق ریکرده ام تا به طور غ تیرا رو

 یذهن را به تمسخر م ییپزشکان قدرت ماورا نیاز هم یاست که برخ یدر حال نیا

 ادآوریکتاب  نینکته مهم را به خواننده آرزومند ا نیکه ا نمیب یالزم م نجای. در ارندیگ

و  دهیا ریشود که تصو یم دانیوارد معرکه و م یتنها در حالت یشوم که ناخودآگاه

 تیو اولو تیشود که شدت، قدرت، فور اندهیصفحه نما نیا یخاص چنان بر رو یآرزو

آنها را به  فرد را تحت الشعاع قرار داده و گریاهداف د یهدف خاص به سادگ نیا

 .فکندیب هیحاش

 یبه ناخودآگاه وستهیهدف را به طور پ نیا دیعلت است که فرد هم با نیلذا بد 

آن غافل نشود. به زبان  یاز متمرکز شدن بر رو زین یلحظه ا نکهیاگوشزد کند و هم 
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 ینکته ا نیشود و ا نییو تب فیسوزان تعر یاقیبا عشق و اشت دیهدف با نیساده تر، ا

 از آن غافل شود.  دیطلب هرگز نبا یاست که فرد زندگ

مثل همه دانشمندان علم و عمل به  زین سونیاست که اد نیاز ا یحاک ییایگو شواهد

سال  نیکصدمیر که د یداشته است. چون زمان مانیا «وستهیبه نفس پ نیتلق»ارزش 

و اوراق مختلف  اءیاش انیمخترع بزرگ قفل محل کارش باز شد و در م نیتولد ا

 یخورد که بر رو یبه چشم م یمخترع بزرگ قطعه کاغذ نیکار ا زیم یموجود بر رو

هرگز از  یدیو ناام یبا خط درشت حک شده بود: در اوج سرخوردگ ریآن عبارت ز

به  سونی( غافل نشو. بله، ادیاسطوره ا یوحنای) اریآدم ظاهرأ بدب کی یینها یروزیپ

را اختراع  لهیدست باور داشته است که در طول عمرش صدها وس نیاز ا ییآموزه ها

 کرده است. 

کوچک  یبه کاشتن بذرها یسوزان شباهت آشکار اقیو تحقق اشت یباور من بارور به

شود  یخاک نشانده م نیکه دانه در دل ا یمناسب و مساعد دارد. چون زمان یدر خاک

ساقه و برگ به سرعت جهت  دیدانه جوانه زده و با تول نیچشم برهم زدن ا کیدر 

بوته ها و  نیکه ا دهدیآورد. شواهد نشان م یسر از خاک برم دینور خورش افتیدر

سر  یدر صورت مواجهه با مانع و سنگ به جا دینور خورش افتیساقه ها جهت در
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کردن شاخ و برگشان  لیبا طو شتریتالش ب یپرقدرت با قدرموانع  نیشاخ شدن با ا

نور  افتیتخته سنگ ها به هدفشان که همانا در نیبا دور زدن ا تیدر نها لهیوس نیبد

به  لهیوس نیرشدشان بد ندیبه فرا دنیشود تا با سرعت بخش یم لیاست نا دیرشخو

 زیفرد ن دهدیروشن نشان م لیتمث نیشوند. همانطور که ا لینا ینقطه تکامل و بارده

نگه داشتن آنها  منیو با هرس کردن و پروراندن اهدافش و ا اهیبه مثل دانه و گ دیبا

 و تحقق شان را فراهم کند.  یموجبات رشد و بارور لهیوس نیمخرب بد عواملدر برابر 

 

 اهایو مرهون رو ونیخود را مد یکنون شیاست که بشر رشد و رفاه و آسا نیا تیواقع

بشر کماکان در عصر حجر  ا،یبوده است چه در صورت فقدان رو یبشر یو آرزوها

از کمبود  ییرها یو آرزو دهیبخش زهیانگ یبه آدم اقیکرد. چون آرزو و اشت یم یزندگ

انبوه غذاها سوق داده و ترس  دیتول یسو بهاست که انسان را  یرفع گرسنگو  ییغذا

دهد.  یسوق م یثروت اندوز یاز گرفتار شدن در باتالق فقر است که فرد را به سو

است که به وجود انسان معنا و  زهیانگ نیدهد ا ینشان م یموارد مثال نیهمانطور که ا

 بخشد.  یمفهوم م
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فرد را  یاقدام و عمل است که آرزو نیا تیکه در نها میدان یخوب م گریطرف د از

حرکت و  یانرژ نیالزمه بوده و ا یمستلزم صرف انرژ یرقم زده و انجام هر عمل

 یشده حاصل م هیفرد تعب یسرکش که در ناخودآگاه ییآرزو قیهدف از طر ریتسخ

 شود. 

 

 یتوان در رابطه با هدف یم چگونهاست که  نیشود ا یکه مطرح م یاکنون پرسش

 کرد؟ کیرا تحر یناخود آگاه جاناتیمشخص، التهابات و ه

 

داشته  مانیبودن هدفش ا یباورش به عمل یبا جادو دیاست که اوال فرد با نیا پاسخ 

برجسته  شیناخودآگاه شیهدف را تا سر حد امکان در صفحه نما نیا ریتصو یو در ثان

کاسه و متمرکز و توفنده  کیدف محور ذهنش را قدرت ه لهیوس نیو پررنگ کند تا بد

سد کردن راه ورود  ینوع قدرت در گرو نیبه ا دنیجان بخش کهسازد. روشن است 

 است.  یاساس به ناخود آگاه یب یافکار دلسرد کننده و ترسها د،یشک و ترد
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 نیگفته شد. از آنجا که ا یعمل ناخودآگاه سمیبا توجه به آنچه که درباره مکان ،یبار

 یژگیو نیبرخوردار است. ا یجانیو ه یاحساس یتیاز ماه یبخش از ذهن به طور ذات

 یناخودآگاه جاناتیه ،ییشود که با استفاده از راهکارها یسبب م یناخود آگاه

همانطور که گفته  گرید ییاش فعال شود. از سو تهآن قدرت نهف امدیشده و پ ختهینگبرا

 نیفعال یو به طور کل نانیکار آفر یبنگاه ها رانیشرکت ها، مد یاز روسا یاریشد بس

 یاشخاص موفق اقتصاد ریخود متوسل به نصب تصاو زهیجهت استمرار انگ یاقتصاد

را به خود  شانیآرزومند وستهیپ لهیوس نیشوند تا بد یمحل کارشان م واریبه در و د

 .دیراهکار ندار نیجز استفاده از ا یچاره ا یابیجهت کام زیکنند شما ن قیو تزر نیتلق

 

از  شیکرده و پ یارزش گذار دیاهدافتان را با یدر زندگ یزیاز هر چ شیپ نیبنابرا 

 نیتا با کسب اعتماد به نفس بد دیمحقق ساز یخود را در زندگ تیاولو نیاول یزیهر چ

کار  کی افتنیمثال اگر هدفتان  ی. برادیاهدافتان را محقق ساز ریسا جیبتدر لهیوس

کوچک حک کرده و با حمل  یچند تکه مقوا یهدف را بر رو نیا دیپردرآمدتر است با

 نیبد رهیخانه و محل کار و غ دیکارت و نصب آنها در نقاط قابل د نیا وستهیکردن پ

 د.یرا به خود گوشزد کن تانیهدفمند وستهیپ لهیسو
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از کار کرد ناخود  یاز مردم شناخت درست یاریاست که از آنجا که بس نیا تیواقع

 ینگرش سبب م نیراهکار اصالت قائل نبوده و ا نیا یعلت برا نیندارند بد یآگاه

از  یکی نیمحروم شوند. بنابرا یموهبت آسمان نیشود که در همه طول عمرشان از ا

کار  یبه چگونگ ین است که فرد اساسا توجهیا یگریاری نیاز ا یبرخوردار یالزمه ها

الزمه  یلعمل هابا اعمال دستورا یکیو مکان ینکرده و فقط به طور کوک یکرد ناخودآگاه

از ثمرات آن بهره مند  لهیوس نیقدرت را فراهم آورد تا بد نیا ینیاسباب نقش آفر

 شود.

ذهنش توجه کرده و  نیا میمستق ریغ یمشروط بر آنکه فرد هدفمند به راه حل ها 

 یارائه طریقها یمورد مثال نیمثال در هم یآنها را به مرحله اجرا بگذارد برا

دوست فراموش شده و نامه  کیت به شکل تماس گرفتن با ممکن اس یناخودآگاه

 فهیارائه شود که وظ رهیروزنامه و غ یصاحب کار گذشته، خواندن آگه کیبا  ینگار

راه حل ها، آنها را چشم و گوش بسته  نیا یالنعق یابیاست که بدون ارز نیفرد ا

 کند.  ییاجرا
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است که از  نیا یناخود آگاه ییجادو یقابل توجه در رابطه با راه حل ها گرینکته د

ذهن خود آگاه اقدام به نقش  تیبخش از ذهن عمدتا در زمان توقف فعال نیآنجا که ا

ذهن  نیا انهیگشا کلمش یجهت ثبت و ضبط راه حل ها نیکند بنابرا یم ینیآفر

تا  دیاتاق خوابتان در دسترس داشته باش زیم یدفترچه بر رو کیقلم و  کی شهیهم

 یایتا در دن دیکن ادداشتیذهن را  نیو راه حل حاصله از ا دهیهر ا ،لهیوس نیبد

 . ردیمورد استفاده قرار گ یاریهوش

 

 یکه راهکارها نیشوم و آن ا ادآوریرا به خواننده  ینکته مهم لمینقطه از بحث ما نیا در

توسط خودم  یاز هر کس شیشود پ یکتاب مطرح م نیکه در ا یناخودآگاه یفعال ساز

را ثابت  میادعا نیاز تجاربم بهتر ا یکیراستا، ذکر  نیبه اجرا گذاشته شده است. در ا

کننده وجوه را احراز  نیمعاونت شرکت تأم تیمسئول شیپ الکه چند س یکند. زمان یم

 یصندل یوار بر رو رهیشرکت خواستم که دا نیاز کارمندان ا کباریدارم که  ادیکردم 

 خواهم عمل کنند. یو به آنچه که از آنها م نندیبنش
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کردند  یم الینشسته و از آنجا که خ یصندل یکارمندان بر طبق خواسته من بر رو 

را  یلوازم نت بردار شیشاپیعلت پ نیقصد موعظه کردنشان را دارم بد دوبارهکه من 

 شانیفراهم کرده بودند، اما برخالف انتظارشان از آنان خواستم که بدون آنکه آرزوها

کاغذ ثبت کنند تا  یرا بر رو شانینشان دهند هر کدامشان هدف اصل گریکدیرا به 

 انیببخشند در م تیرنگ واقع کینزد ینده ایدر آ یالیخ یایرو نیبه ا له،یوس نیبد

راهکار را به باد تمسخر  نیا یبودند که به طور علن دو کارمند جوان یکیجمع  نیا

وجه به آن اعتقاد نداشتند که پس از مواجهه با توپ و تشرم سرانجام  چیگرفته و به ه

فهم کردم که اگر به  ریدو جوان ناباور با خشم ش نیعمل کردند چون به ا هیمثل بق

جل و پالس  دیدر آن صورت با میدست باور نداشته باش نیاز ا ییاهایراهکارها و رو

 . میبخواب ابانهایخود را جمع کرده و در خ

 

حال آنها  نیعبرخوردم اسباب پوزش کارمندان جوان را فراهم کرده و در  نیا ،یبار

 زین الیدر عالم خ یبوده است که حت نیا زیبرخوردشان کرده و آن ن هیرا وادار به توج

دلخواهشان را داشته باشند. به هر شکل، از آنجا که  نیماش یروزکنند که  یتصور نم
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چند سال پس از مشخص و  یخاص خود را داشتند در ط یاهایکارمندانم هر کدام رو

بودند  دهیجوانان ناباور رس نیاز جمله ا شانیاکثرشان به آرزوها شانیثبت کردن آرزو

ندن آرزو در ذهن و بارور کردنش کند که چگونه پرورا یثابت م گریبار د تیواقع نیو ا

 کند.  یتحقق آنرا فراهم م یها نهیزم تیدر نها

 

توجه کرده و آن  یمهم اریبه نکته بس دیبا یشخص یاهایدر رابطه با تحقق رو نجایا در

افشا کند  گرانیدر نزد د یرا در زندگ شیایآرزو و رو دیاست که فرد هرگز نبا نیا

 نیبه هدفش ناکام شود و ا دنیشود که فرد در رس یشدن آرزو سبب م یچون علن

که از بخل و  یمنف یبه ارتعاشات فکر توانیدارد که از جمله م یچند لیمسئله دال

شود که  یشدن آرزو سبب م یعلن نطوریاشاره کرد. هم ردیگ ینشأت م یتنگ چشم

و اتصالش فرد ارتباط  قیطر نیشود و بد ختهیهدف محورانه فرد پراکنده و گس یروهاین

 از دست بدهد. کرانیقدرت ب نیرا با ا
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بازتاب  نیچون کمتر دیکن یخود خوددار یایپس تا سر حد امکان از آشکار کردن رو 

تواند فرد را در رابطه با هدفش مضطرب  یکار م نیاست که از آنجا که ا نیا نکاریا

شود که  یمسئله سبب م نیکند ا یم فیفرد را تضع یخودباور زیکند و اضطراب ن

 همسئل نیاز شکست فرد آگاه هستند ا زین گرانیفرد نتواند به هدفش برسد و چون د

شکست  زین شیبعد یدر تالشها فردشود که به علت فقدان اعتماد به نفس  یسبب م

 بابت خود را سرزنش کرده اند.  نیاز ا کهدارم  یاریبخورد و من دوستان بس

گفته شده  یناخودآگاه تیکتاب درباره ماه نیبا توجه به آنچه که در ا گریطرف د از

 نیو تلق ینیدهان ب ،یناخود آگاه یها یژگیاز و یکیکه  میدان یاست اکنون خوب م

ذهن  نیعلت است که جهت نقش دادن به ا نیبخش از ذهن است. لذا بد نیا یریپذ

 یژگیو نیمتاخر خاموش شود لذا براساس ا ذهنو خردورز و  یذهن عقالن دیدر ابتدا با

استفاده کرده و  «یالترج یمج یاج»چون  یاست که شعبده بازان از کلمات نامفهوم

را به طور  یمختلف بکرات اوراد و اذکار خاص یآسمان یها نیراهبان و مومنان به آئ

ده و ش لبه قدرت برتر متص لهیوس نیلب زمزمه کرده و بد ریدر ز وستهیوار پ یطوط

در تکرار مداومشان  ژهیو یورد زبان ها نیا یآورند، بله راز کار آمد یم مانیبه آن ا
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برخوردار  یاحساس یژگیاز و یاست که ناخود آگاه نیمسئله ا نینهفته است و علت ا

 آورد. یآن را به حرکت در م وستهیپ داتیتأک نیبوده و ا

 

 نیاز ا یلیو مسا یریگوشه گ بودن، فیضع ،یچون بدبخت ییبر باورها نکهیا یپس برا 

 یچون خوشبخت بودن، قو ییهایژگیاست که احساسات و و یفقط کاف دیدست غلبه کن

 یباورها نیتا ا دیزمزمه کن وستهیلب پ ریرا در ز رهیبودن، دوستان فراوان داشتن و غ

کار کرد و واکنش ذهن است که  نیشود. لذا براساس ا ریگیمثبت در ذهن تان جا

خواهند که  یاز دردمندان م یرواناز عوارض  یاریرواشناسان جهت غلبه بر بس زهامرو

تکرار هدف است  قیکنند. بله، تنها از طر یباف یو منف ینیبدب نیگزیرا جا یشیمثبت اند

کند که  یم تیحک شدن صرف کفا نینقش بسته و هم یکه هدف در ناخود آگاه

فرد را فراهم کند.  یاش، لوازم تحقق خواسته ها ییبه کمک قدرت جادو یناخود آگاه

فهم شدن، فعل و انفعاالت هدف محورانه را  ریتنها در صورت ش یاخودآگاهچون ن

را به  تانیخواسته ها وستهیپ ،یکردن ناخود آگاه رفهمیشود. پس جهت ش یموجب م

 . دیکن کتهیآن د
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 یشود که آنگونه م یم یزیانسان همان چ تیاکه در نه میدان یخوب م گریطرف د از

کرده و  دیهم خوان و مشابه خود را تول یبازتاب ها یکه افکار منف یمعن نی. بدشدیاند

به علت  یخردسال یکه فرد در مقطع سن ییصادق است و از آنجا زیمسئله ن نیعکس ا

 تیاز خاص زیاست و چون باورها ن ریپذ رین و تأثیعدم رشد هوش متأخر عمدتا دهان ب

بوده و  یتواند مخزن افکار منف یم یذهن آدم نیبرخوردار است بنابرا یکنندگ تیسرا

 یباورها یجا ایذهن  نیدارد بنابرا یمحدود تیو ظرف شیگنجا یاز آنجا که ذهن آدم

 یقو دهیا شاتعمدتأ ارتعا یمخرب و چون ناخود آگاه یباورها یجا ایسازنده است 

تلقینات  نیا وستهیپ قیتزر قیاز طر دیعلت فرد با نیکند، بد یم افتیو سرکش را در

مثبت و خودباورانه هر چقدر  ناتیتلق نیارتعاشات را به ذهن برساند و ا نیسازنده ا

 یریاز ورود افکار دلسرد کننده به ذهن جلوگ زینو انبوه تر باشد به همان نسبت  تریقو

 کند. یم

در معرض افکار  شهیبوده و فرد هم یچون همانطور که گفته شد، فکر و احساس مسر 

 است. گرانیمخرب د

( گرانید ناتی)تلق ییاز مواقع به علت کارکرد دگر القا یاست که در برخ نیا تیواقع 

مسموم  یرهایت نیشود و ا یم گرانیمخرب د یذهن قاتیتزر یفرد ناخواسته قربان
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علت  نیدهند. لذا بد یخود قرار م نیزهرآگ یرهایهدف را آماج ت یبمعموال اشخاص 

 یمنیکرده اند که جهت حفظ ا هیبه مردم توص شمندانیتاکنون اند ربازیاست که از د

 یا سازندهتا سر حد امکان فکر خود را با هدف و تالش  ناتیتلق نیخود در برابر ا

باور است که تنها دو  نیبر ا یپدر علم روانکاو دیراستا فرو نیمشغول کنند. ، در هم

جز  یزیچ یدو الزمه خوشبخت نیکرده و ا نیانسان را تضم یسعادت و خوشبخت عامل،

مورد اشاره  یدو الزمه خوشبخت نیو ا ستیو قادر به انجام کار بودن ن دنیعشق ورز

 نیر است چون اباور بر آن استوا یاست که جادو یزیهمان چ قایدق یپدر علم روانکاو

است که منجر به  یتوان کاف نیکرده و ا روین دیسرکش است که در فرد تول اقیاشت

 گرانیشود. لذا جهت مصون ماندن در برابر القائات مخرب د یاقدامات ارزو محور م

همه قوایتان متوجه  لهیوس نیتا بد دیاسباب اشتغال سازنده ذهن را فراهم آور وستهیپ

 هدف شود. 

 

 ریز یتأمل کردن درباره مورد مثال یمنف اتیرابطه با قدرت مخرب خاطرات و ذهن در

تنها پسرشان را  ریپ شوهرزن و  کیقرار است که  نیعبرت آموز است. داستان از ا

 شهیهم یرا برا یپسر متوف نیخاطره ا نکهیا یاز دست داده و برا یدر جنگ نرماند
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و لوازم  اءیاش یاتاق حاو یطوالن یمدت یعلت برا نیدارند، بد در ذهنشان زنده نگه

 یجهت ادا کشنبهیگذاشته و هر  یپسر در گذشته را در اتاقش دست نخورده باق نیا

پسر  یایشدن و لمس کردن اش رهیفرد در اتاقش را گشوده و با خ نیاحترام به روح ا

 نیکردند که ا یخاطرات مشترکشان را در ذهن شان مرور م لهیوس نیبد شانیمتوفا

 ایمورد گو نیزوج سالمند را رقم زد و ا نیمرگ زودهنگام ا تیشان در نها ینیرفتار آئ

 یتواند برا یشدن در گذشته م متوقفو  ییکه چرا گذشته گرا دهدیآشکارا نشان م

 زیفرد را ن ییگرا ندهیروانشناسان، آ یفرد مخرب باشد و حت یو روح یجسم ییایپو

 کنند.  ینکوهش م

 

کند و بر  یتنها در زمان حال زندگ دیبا شتریب یبه زبان ساده تر، فرد جهت بالندگ

 گذشته خط بطالن بکشد.

 نیقابل توجه بوده و ا زیبنام ادگار آلن پو ن یبرجسته ا سندهینو دگاهیرابطه د نیدر ا 

درج  ریبا مضمون ز« از موقع شیبه گور سپرده شدن پ»تحت عنوان  یدر اثر دگاهید

 شده است: 
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شود که  یم داریچشمان فرد پد یدر جلو یآدم یزندگ ندیدر فرا یلحظات و مقاطع

و انسان  تیاننماد و سمبل مطلق انس یآدم ینایدر حضور چشمان ب یمقاطع حت نیا

را در برابر  یجهنم واقع کیمال واسطه کا نیشود که بد یبودن محزون و ماتم زده م

 یهراس افکن ها نیتحمل اکس تاب  چی. از آنجا که هدیگشا یچشمان انسان م

 یکند که فرد به طور اراد یحکم م میعلت عقل سل نیمنحوس و مشئوم را ندارد بد

 شیصورت زندگ نیا ریببندند، چه در غ یو ظلمان اهیس یابرها نیا یبر رو چشمش را

 تباه خواهد شد. 

 

 یریپذ نیتلق یو چگونگ یعمل ناخودآگاه سمیبا توجه به آنچه که درباره مکان ،یبار

 یبه سو یقو یکه جهت فرستادن ارتعاش فکر دیدان یذهن گفته شد اکنون خوب م

از ورود افکار  نکهیو هم ا دیهدف متمرکز کن یذهن تان را بر رو دیهم با یناخودآگاه

خاص  یخانه ا دنیمثال اگر خواهان خر ی. برادیکن یریدلسرد کننده به ذهن تان جلوگ

 کرد.  دیکار را خواه نیکه باالخره ا دییبا خود بگو وستهیپ دیبا دیهست
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اثرش از شعبده باز  نیدر ا یابیدوست  نیآئ نهکتاب جاودا سندهینو یکارنگ لید

 یزیچ زیراز ن نیراز بوده و ا کی یاو تنها در گرو تیکند که موفق یم ادی یثروتمند

 بودنش نبوده است.  یجز عاشق تماشاچ

 اباور ر نیا وستهیپ نیحاضر یبرا یشعبده باز یاز اجرا شیکه تورستن پ یمعن نیبد

 نیمه هنر و شگردش بدعلت مصمم است که با ارائه ه نیکه عاشق مردم بوده و بد

ظاهر شده و  شیسن نما یرا فراهم آورد بر رو نندگانیاسباب انبساط خاطر ب لهیوس

دالر به ارمغان آورده است و  ونیلیدو م یو یبرا یمدت کوتاه یدر ط یباور قلب نیا

 بوده اند.  یماد یگرفتار تنگناها شهیهم رانشهمکا ریبوده است که سا یدر حال نیا

دالر  60نقطه از عمرش تنها  نیساله که در ا 78 رمردیپ کیاعترافات  گریطرف د از

ناخود  اسازیقدرت رو یخواهش را به سو یاریدست  یداشت و در اوج افالس ماد

کتاب  نیخواننده ا یبرا یتواند مشوق یقابل تأمل بوده و م زیدراز کرده بود ن یآگاه

 است:  ریبه قرار ز رمردیپ نیباشد. اظهارات ا

کنم  یبا مستخدمم صحبت م ییکنم که گو یصحبت م ارمیهوش مهین چنان با ذهن نم

صادر کردن  انیعلت در جر نیدارم، بد مانیخدمتکارم ا نیا ییو از آنجا که به توانا
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از  یروح طیشرا نینشده و با ا یو ذهن مشغول دیدستورات هرگز دستخوش ترد نیا

 به مرحله اجرا بگذارد. یو کاست یکم نکه دستوراتم را بدو خواهمیم یو

 دهمیدستور م یآمرانه و قاطعانه به و شومیم چهیدل پ ریکه در گ یمثال زمان یبرا 

خواهم رأس ساعت پنج  یکه م یزمان نطوریدن بردارد. همدر آور یکه دست از باز

 داریساعت ب نیخواهم که مرا به طور خودکار رأس ا یشوم از او م داریصبح از خواب ب

 نینکرده است بد وسیسالها مرا مأ نیا یکند و چون ذهن ناخودآگاهم هرگز در ط

 استفاده نکرده ام. زیبه پزشک مراجعه نکرده و از ساعت زنگدار ن یعلت به سادگ

  

فرد است که طول  اریهوش مهیو ذهن ن یناخودآگاه نیباورم که ا نیبر ا گریطرف د از

مختلف به  یها قهیمثال از آنجا که در بلندمدت به طر یکند. برا یم نییعمرش را تع

 ینیو دهان ب یرونیب یالقا نیکند ا یسال عمر م 60شود که حداکثر  یفهم م ریفرد ش

 یسن و سال راه نیا یشود که اکثر مردم در حوال یمسبب  ی( ناخودآگاهیری)تأثر پذ

به  وستهیپعلت  نیشوند اما چون من مرگ زودهنگام را دوست ندارم بد یباق ارید

علت  نیلذا بد رمیبم یکه در کهن سال لمیفهم کرده ام که من ما ریام ش یناخوداگاه
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ساله  50 یکرده و مثل آدمها یاحساس جوان یسالگ 78است که هنوز هم در سن 

عمرم  یانیپا یسال ها نیدر ا ژهیرا به و میدستاوردها نیکنم. و من همه ا یرفتار م

 هستم.  میو اطاعت ناخود آگاه یشنو حرفمثبت و  یریپذ نیتلق ونیمد

 

 یقدرت بسادگ نیتواند با رام کردن ا یفرد م دهدیباال نشان م یکه مورد مثال همانطور

 یم یمنف ییکه تا چه اندازه دگرالقا دهدینشان م تیواقع نیو ا دیفزایبر طول عمرش ب

 فرد مخرب باشد.  یو شادکام ییایپو یتواند برا

 یخواننده مطرح شود که اساسا چرا ناخودآگاه یپرسش برا نیممکن است ا اکنون

است که اساسأ  نیو خواسته ها دارد؟ پاسخ ا نیبه تکرار فرام ازیفهم شدن ن ریجهت ش

 ویلوکوموت چاف چاف یصدا نیمثال ا یو جهان بر تکرار استوار است. برا اتینبض ح

 برد.  یسر کشور به آن سسر کشور م نیاست که قطار را از ا

 

موتور فعال شده  یاحتراق داخل ستمیانفجارات مکرر است که س نیبه واسطه ا نطوریهم

 یپره ها یامواج بر رو وستهیقانون در مورد کوبش پ نیو به کارش ادامه داده و ا
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دهد.  یم یجا واریرا در د خیم زیتق تق چکش ن یکند. و صدا یصدق م زین نیتورب

تکرار عمل و تداوم  قیدهد از طر یملموس فوق نشان م یهمانطور که موارد مثال

 یریو باورپذ نیقانون در مورد تلق نیهدف محقق شده و ا تیکوشش است که در نها

جهت  دیکه ذهن خود آگاه با یمعندارند  را نیکند بد یصدق م زین یناخودآگاه

گوشش زمزمه  ریمعقولش را ز یخواسته ها وستهیپ یو فعال کردن ناخودآگاه کیتحر

 بخش از ذهن برسد.  نیبه ا دهیکند تا ارتعاشات ا

 

مکرر اعم از  ناتیتلق ییتواند کارآ یم یاست که اگرچه هر فرد معمول نیا تیواقع

برگ روانشناس  نستریرا در اثر مداومت تجربه کند. اما پروفسور م یمثبت و منف

و هم  یدر هماهنگ یکارآمد نیباور است که راز ا نیبرجسته دانشگاه هاروارد بر ا

 . تنهفته اس ،یالقائات با نگرش ذهن یخوان

 

است که شناخت  نیباوران باشد ا یمورد توجه ناخودآگاه دیکه همواره با ینکته مهم

 شمندانیدور تاکنون اند ینداشته و از گذشته ها یوجه تازگ چیذهن به ه نیا ییکارآ
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باور تنها منحصر به افراد اهل نظر نبوده  نیشناخته و ا تیآنرا به رسم ییو فالسفه کارآ

نوزادان و فرزندانشان  یو روان یرشد جسم ندیکردن فرا عیتسرجهت  زیبلکه مادران ن

 یکه کودک در خواب یقرار دهند زمان ریبچه ها را تحت تأث نیا یناخودآگاه نکهیا یبرا

به  لیسالم و تندرست بوده و تبد دوارمیچون ام یمثبت یرود باورها یفرو م قیعم

راستا  نیکنند. در هم یم هرا به گوش فرزندانشان زمزم یشو ندهیبزرگ در آ یآدم

 یمقدار افتیاز مراکز با در یدوم در فرانسه برخ یاز جنگ جهان شیپ یدر مقطع زمان

 یم ریگیسازنده را در ذهن داوطلبان جا یت گرامافون باورهاصفحا قیپول از طر

 ساختند. 

 

 یمیو قد یبندرو انهدام شهر  یرانیتوان از و یم گرید یخیتار یایگو ینمونه ها از

« مکرر نیتلق»کار کرد و کارساز بودن  یبه خوب یخیمورد تار نیکارتاژ شاهد آورد. ا

 رساند.  یرا به اثبات م
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با  یاستمداریحال س نیروم باستان بوده و در ع یاز آنجا که کاتو عضو مجلس سنا

 هرگزبود که شهر کارتاژ و روم  نیباور راست نیبر ا یاسیرجل س نینفوذ بود چون ا

 دیروم با اتیجهت بقا و ح نیاداشته باشند بنابر  یزیمسالمت آم یستیتوانند همز ینم

شهروندان  نیخواب در ب انیدر جر جیباور بتدر نیکارتاژ منهدم شود که ا یشهر بندر

زدند که حاصل  یم ادیکه همه مردم انهدام کارتاژ را فر یشده به طور ریفراگ یروم

 بود. یبندر باستان نیا ملکا بیتخر زین ادیفر نیا

 

تنها منحصر به تلقینات مثبت نشده  ییو کارآ یگفته شد کارساز شتریکه پ همانطور

 نیبرخوردار است بد یریتاثر پذ تیاز ماه یدرست به مثل ناخود آگاه یبلکه آدم

مسموم و دلسرد  یفکر یرهایت ریتحت تأث یبه سادگ یکه در صورت ناخودباور یمعن

فروشنده ناموفق  کی یردگتوان از سرخو یرابطه م نیدر ا ردیگ یقرار م گرانیکننده د

 مثال آورد.

شود از  یم کینزد داریخر کیکه جهت فروش اقالمش به  یزمان یفروشنده مثال نیا 

 یمثال داریخر نیعلت ا نیارزانتر است بد دیبه دنبال خر شهیهم داریآنجا که خر
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رقابت و  بودن ریو نفس گ یاقتصاد یبودن دورنما کیمردم، تار یاز تنگدست وستهیپ

 اعتماد به نفس فروشنده را متزلزل کند.  لهیوس نیکند، تا بد یصحبت م رهیغ

 

فروشنده  کی ینیخوش ب ن،یزهرآگ یرهایت نیا وستهیپروشن است که رها شدن 

 نی. لذا براساس ایفروشنده معمول کیکند چه برسد به  یاراده را متزلزل م نیآهن

فرد را تباه کند، روشن است که  یتواند زندگ یم زین یینات منفاست که تلق تیواقع

 یها به الزمه وستهیاست که فرد پ نیا یدر گرو نیزهرآگ یرهایت نیدور ماندن از ا

 دامن بزند.  شینیخوشب

 

که احساسات،  میشده ا ادآوریاصل مسلم را به خواننده  نیکتاب ا نیکرات در ا به

علت  نیبرخوردار است لذا بد یکنندگ تیسرا تیاز خاص یآدم یباورها و رفتارها

 سمیپنوتیبه خواب رفته و ه ریو فراگ یکه مردم به صورت گروه میباور نیاست که بر ا

گوسفند شوند  یبه گلها لیکه مردم تبد شود یسبب م سمیپوتینوع ه نیشوند و ا یم
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گوسفند  نیکورکورانه از رفتار ا زین نیریسا ،یجو یگوسفند از رو کی دنیکه با پر

 کنند.  دیو سر گله تقل شرویپ

است که فرد در بلندمدت  نیمردم در ا ییگرا یو هم رنگ ینوع محافظه کار نیو علت ا

از  یانسان به طور ذات نطوری. همتشده اس یخاص شرط یدر برابر افکار و رفتار

به خروج از حوزه  یلیان تماترسد. به زبان ساده تر، انس یم یو مبادرت ورز یینوگرا

 یینوگرا یدر گرو یو خودباورساز ییاست که خودشکوفا یدر حال نیامنش ندارد و ا

 زینخطر  نیداشته و ا یریبه خطر پذ ازین یاست و خود ابرازگر منیا هیو خروج از ناح

 یچاره ا یمواهب زندگ ریدر ناشناخته ها وجود دارد. به زبان ساده تر، فرد جهت تسخ

باور  یندارد. بله، جادوگر یتکرار یمشت باورها کیو پشت کردن به  ییجز عمل گرا

 شود.  یم سریاقدام و عمل هدف محور م قیطرتنها از 

 

 یو معنو ییماورا یها نیآئ نیاز آموزگاران و مرشد یبه ذکر است که اگرچه برخ الزم

تواند با پروراندن قدرت  یباورند که فرد م نیبر ا انیمان گراو قدرت برتر باوران و آس

 شیماد یکه نشسته است خواسته ها یدر هر نقطه ا لهیوس نیتمرکز و تجسمش بد
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معجزات  نیندارد و اگر چه ا ییکندن و سگ دو نبه جا یازین چیرا محقق سازد و ه

 بشر واقع شده و اسنادش موجود است. خیدر طول تار

 

که در  یکتاب حاضر نبوده بلکه زمان یمقصود و محتوا یابینوع کام نیهمه ا نیبا ا 

مقصود به مرحله  دیآ یم انیاهرم و فرمول به م نیاز ا یریکتاب سخن از بهره گ نیا

 ازیمسئله ن نیاست. روشن است که ا یناخودآگاه یها ییراهنما کاجرا گذاشتن تک ت

 دارد. یینما اقیبه کوشش، پشتکار، مداومت و اشت

 

خواندم که  یروزولت م نیفرانکل دنتینامه پرز یرا درباره زندگ یکتاب شیسال پ چند

است که  نیباور بوده و آن ا یکتاب کامال همخوان با مفهوم جادو نینکته مهم ا کی

داشته  مانیا ینه تنها به قدرت ناخودآگاه اتشیجمهور فلج متوفا در طول ح سیرئ نیا

 یقدرت بالقوه را فعال م نیا وستهیمکرر، پ ناتیلقو ت قاتیتزر قیاست بلکه از طر

 ساخته است.
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شده است نقل است که  انیب دنتیپرز کانیبراساس آنچه که از زبان نزد نطوریهم 

 شده است. یوجه در گذشته متوقف نم چیگرا بوده و به ه ندهیروزولت به شدت آ

 

روزولت  نیفرانکل دیدان یکه خوب م یاست که همانطور نیاشاره ا نیغرض از ا ،یبار

ساخته بود. در سال  نیلچرنشیعارضه او را و نیمبتال به عارضه فلج اطفال بوده و ا

 یبنام آقا تدپرسیآسوش یخبرگزار سانیجمهور و خبرنو سیاز دوستان رئ یکی 1947

برگزار  دنتیکند که پنج روز پس از مفلوج شدن پرز یم ادی یا یسن از مهمان میس

 شد.

 نکهیا یحضور داشته و برا دنتیو دوستان پرز یمقامات کشور مهه یمهمان نیدر ا 

 هیهد یبه و کیعصا را به شکل اسمبل کیعلت  نیکنند بد کیاو را تحر یحس بهبود

 نیبا ا ییبه تنها یقول داد که به زود نیبه حاضر دنتیپرز یمهمان نیدادند که در ا

 صا راه خواهد رفت.ع
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با  یدر نامه نگار دنتیاست که پرز نیاطفال ا لجف یماریب نیمرتبط با ا گرینکته د 

شده است که اگرچه در درمان  ادآوری یمطلب را به کرات به و نیپزشک معالجش ا

سبک مهم است اما  یگرفتن حمام آفتاب و انجام ورزشها ،یماساژ درمان یماریب نیا

است  یماریب نیبر مغلوب کردن ا یمبن ماریب یقلب مانیباور و ا یعامل بهبود نیمهمتر

 .باور است یجادو یبر رو یگرید دییمهر تا دنتیاعتقاد پرز نیو ا
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  دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات
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ششمل ــفص  

 یا نهیآ کیبا تکن یساختن قدرت ناخود آگاه فعال
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  یا نهیآ کیبا تکن یساختن قدرت ناخود آگاه فعال

به  یابیام دست یمنظور اصل دیآ یم انیکتاب به م نیدر ا یابیکه سخن از کام یزمان

بوده  یمشکالت پول ریاز مردم در گ یاریاست، چون امروزه بس یثروت و امکانات ماد

فرد از قدرت ناخود  نی. بنابرادیآ یاز پس رفع مشکالت مرتبطه برم زین یو پول کاف

 یاست که اگر چه موارد نیا قتیاستفاده کند. حق یوزثروت اند یدر راستا دیبا یآگاه

هزار  یبه اسکناس ها شیذهن یوجود داشته است که فرد تنها با متمرکز کردن قوا

)قدرت  ییکه هدف جو یهمه به نظر من در صورت نیاست با ا افتهیدست  یدالر

چون  افتیتوان به پول دست  یبهتر م وهیش نیشود با ا بیذهن( با اقدام پرشورتر ترک

 پول انباشته اند.  قیطر نیثروتمندان بد تیاکثر

محقق  ،ییایمثل همه خواسته ها و اهداف رو زیبه ذکر است که اندوختن ثروت ن الزم

مقدار پول مورد نظرش را در  دیبا ابتدا که فرد ثروت خواه در شکل نیشود. بد یم

کرده و سپس  یتلق افتهیو تحقق  یشکل آنرا واقع نیچشمانش مجسم کرده و بد شیپ

به  وستهیبا انجام اقدامات الزمه به طور پ رینظ یب یبا پشتکار و مداومت تیذهن نیبا ا

 کندکامل هر دالر اضافیش را پس انداز  ییهدفش حرکت کرده و با صرفه جو یسو

 .ابدیبه مقدار پول مورد نظرش دست  تیتا در نها
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اش اوال کسب  هیدست ما نیشود که فرد با ا یسبب م ییچون پس انداز و صرفه جو 

 یها تیکردن در فعال یگذار هیبا سرما یکند و در ثان یاش را راه انداز یو کار شخص

 نیسود بد سببا ک رهیملک و غ دیراق بهادار و خراو دیچون خر یمطمئن یاقتصاد

نوع  نیتا سر حد امکان ا دی. الزم به ذکر است که بادیفزایب زانیم نیبه ا وستهیپ لهیوس

 . باشد و هوشمندانه منیا یگذار هیسرما

مادر  کی یمورد مثال مطمئن یهوشمندانه و ثروت اندوز یگذار هیرابطه سرما نیا در

پس از  یسال در مقطع زمان 2۵ یمادر و دختر در ط نیو دختر تنها قابل توجه است. ا

قرار  نیدالر شدند. داستان از ا ونیلیم میاز ن شیاول موفق به اندوختن ب یجنگ جهان

 میتسل نیزن، جان به جان آفر نیاول شوهر ا یجهان نگج انیپس از پا یاست که اندک

خود  نهیهز ستیبا یتنها گذاشت که زن م یرستانیدختر دب کیزن را با  نیکرده و ا

زن  نیخانواده شوهر در گذشته ا نیکند. از آنجا که تنها نان آور ا نیو دخترش را تأم

 نیداد که ا یم عذابرا  وهیزن ب نیبشدت ا یعلت ترس از فقر و تنگدست نیبود بد

 نیا ورشیبتواند از  لهیوس نیکه بد باشد یو راه دهیترس سبب شد که به دنبال ا

 در امان باشد.  منیاهر
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گذاشته بود،  ادگاریزنش به  یخانه بزرگ را برا کیبه هر شکل، از آنجا که مرد متوفا 

که اگر بتواند با اضافه کردن  دیباور رس نیبه ا اریزن پس از تفکر بس نیعلت ا نیبد

تواند  یاجاره دهد در آن صورت م انیشترآن را به م یخانه اتاق ها نیچند اتاق به ا

 نیاو قر دهیا نی. خوشبختانه ادیبرآ یزندگ یها نهیاز پس هز یافتیدر یها هیبا کرا

بزرگتر و  یخانه آپارتمان ،یمیخانه قد نیزن توانست که با فروش ا نیشد و ا تیموفق

باال گرفتن کرده و با  یبه غذاخور لیتبد زیمکان را ن نیکه ا دینما یداریرا خر یباتریز

سال  2۵ یدر ط قیطر نیکرده و بد یداریرستوران و هتل را خر کیکارش باالخره 

 است.  افتهیدست  یافسانه ا یزن مفلس به ثروت نیا

اگر چه فرد جهت  د،یآ یبرم اریو شواهد بس امیآنچه که از تجارب شخص براساس

از طرحها معطل  یاریداشته و بس هیاول هیبه سرما ازین شیاقتصاد دهیکردن ا ییاجرا

گذارش را  هیسرما شهیاست که طرح خوب هم نیا قتیگذار هستند، اما حق هیسرما

 یخواهتان را به سو یاریدست  د،یا بهره یب یماد هیاگر از سرما نی. بنابراابدی یم

. الزم به ذکر است که فرد دیدراز کن یورز شهیو اند ینیآفر دهیا یعنی یمعنو هیسرما

طرحش  یبه سودده دیبا یزیاز هر چ شیدار پ هیطرحش به فرد سرماجهت فروختن 

 داشته باشد. مانیا
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 دیاست که ثروت با نیگوش ثروت اندوزان باشد ا زهیآو دیکه همواره با ینکته مهم 

شبه راه  کیتواند  یم زمان انباشته شود. اما در حاالت خاص فرد یو در ط جیبه تدر

 نیکند. در ا بیه قدرت فکرش را با تالشش ترککند مشروط بر آنک یصد ساله را ط

داستان  نیباشد. الزم به ذکر است که قهرمان ا یقابل توجه م ریز یرابطه مورد مثال

 است.  دهیرس یثروت افسانه ا نیسال به ا 12 یدر ط

 ابان،یداروخانه واقع در نبش خ کیقرار است که اجاره دار  نیداستان از ا ،یبار

 هیبود که نه تنها سرما یداروخانه متعلق به مالک نیورشکسته شده و چون لوازم کار ا

دار بود.  هیسرما نیا اریدر اخت زیبزرگ بود بلکه مجوز پخش دارو به طور عمده ن یدار

ذهنش را متوجه اجاره کردن  ت،یموقع نیاز ا یداروساز جوان با آگاه کیبه هر شکل 

 یچندان دیعلت ام نیجهت اجاره آن نداشت بد یآنجا که پولداروخانه کرده و از  نیا

مکان به  نیدر ا شیبرنامه کار یهمه به سودده نیملک نداشت با ا نیبه گرفتن ا

 داشت. مانیاصطالح ورشکسته ا

زده  ایسنگ مفت و گنجشک مفت، دل به در تیهنبا ذ تیداروساز در نها نیا ،یبار 

ماندن  یبه خال یلیرا به اطالع صاحب ملک رساند و چون مالک تما شیو طرح کار

 نیداروساز جوان موافقت کرد. به عالوه در ا نیا شنهادیعلت با پ نیملکش نداشت بد
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داروساز  نیا یها نهیچند ماه اول شروع کار، هز یمالک قول داد که برا ،یتوافق کار

 جوان را متقبل شود. 

 

داروساز  نیا یداروخانه به شکل فوق از آنجا که هدف اصل نیمجدد ا ییاز بازگشا پس

و  شودیمواجه م ازمندانیدانست به شدت با استقبال ن یبود که م ییدارو دیجوان تول

علت موضوع را با  نیداشت بد مانیطرحش از عمق وجودش ا نیا یچون به سودده

مالک  ند،ینش یمبرآمده از دل بر دل طرف مقابل  سخنگذاشته و چون  انیمالک در م

 یو یرا برا یشرکت داروساز کی گریاش، با پنج هزار دالر د دهیا رشیداروخانه با پذ

مکان و با عرضه کردنش در  نیدر ا شیدارو دیبا تول تیکرده که او در نها یراه انداز

فروش  نیکرد چون با پول حاصله از ا یشبه راه صد ساله را ط کی لهیوس نیبدبازار 

سود  یبه و زینه تنها پنج هزار دالر مالک را بازپس داد بلکه پنجاه هزار دالر ن ییاستثنا

 نیسال داشت و با ا یدالر درآمد در ط 1۰۰.۰۰۰در حدود  یسود زیرسانده و خود ن

را از مالکش  یباال مکان فعل یمتیباالخره موفق شد که با ق زیدرآمد سرسام آور ن

 کند.  یداریخر
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خواننده روشن شود  یبرا شتریکار کرد قدرت الهام هرچه ب نکهیا یبرا گریطرف د از

قرن  یدهه س اهیبه اصطالح س یکه در اوج سالها ریز یاز نظر گذراندن مورد واقع

قرار  نیاتفاق افتاده است عبرت آموز است. داستان از ا (کایگذشته )رکود بزرگ آمر

سته شده و در اوج بازنش تیدر نها یارعمر کار اد کیمرد پس از  کیاست که 

بود که  یدر حال نیبسازد و ا زشیدرآمد ناچ نیکه با ا شودیمجبور م یعسرت اقتصاد

 کی دنیزکات )بخش افتیداوطلبانه در بخش در شیآالم روح نیزنش جهت تسک

زن را تحت  نیکار به شدت ا نیکار کرده و ا (یبه مراکز مذهب یدهم در آمد شخص

 قرار داده بود. ریتأث

که  خواستیم یاز و وستهیبه او پ دنیلذا جهت دگرگون کردن شوهرش و الهام بخش 

جلسات حضور داشته باشد که سرانجام مرد به زنش قول داد که در مراسم  نیدر ا

صحنه نه تنها او را منقلب کرد بلکه او  نیا دنیدادن زکات شرکت خواهد کرد که د

که بتواند  باشد یتیدر موقع قیطر نیشود تا بد یدوزوت انرا واداشت که متعهد به ثر

منظور  نیقرار دهد. بد ازمندانین اریدهم درآمدش را به عنوان زکات در اخت کی

پدرش آنرا  یکرد که زمان یپس از اصالح ونیذهنش را متوجه فرمول ساخت لوس

 کرد. یم دیتول
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 ونیلوس دیبا کشف فرمول تول تیمرد در نها نیا ت،یو قاطع تیجدباالخره به واسطه  

دور انداخته شده در اطراف  یها یها و قوط شهیش یاصالح، سپس به دنبال جمع آور

ها، ادکلن پس از  شهیش نیدست شده و با شستن ا نیاز ا ییو مکان ها شگاههایآرا

قابل  هینه تنها به سرما لهیوس نیو بد ختهیشده ر دایپ یها شهیش نیاصالح را در ا

 یهوشمندانه نه تنها امروز زکاتش را م یها یگذار هیبلکه با سرما افتیدست  یتوجه

 کند.  یعرضه م زیمحصول پرفروش را در سطح کشور ن نیدهد، بلکه ا

 دنیبه ذکر است که در کشور ما هزاران مومن وجود دارند که دادن زکات )بخش الزم

 نیباور در ب نیسته و ادان ینید ضهیفر کی( هیریرا به موسسات خ ییدهم دارا کی

نکته  نیاست که ا نیمسئله ا نیاست. غرض از ذکر ا تریمومنان به فرقه مورمون قو

 یبزرگ اریداران بس هیزکات دهندگان، سرما نیبشوم که در  ادآوریمهم را به خواننده 

 ضهیفر نیانجام ا ونیرا مد شانیباورند که ثروت اندوز نیخورند که بر ا یبه چشم م

است که  نیا تیکرده است. واقع شانیمال تیبه موفق یعمل کمک بزرگ نیبوده و ا

 نیاست ا ریدناپذینظرشان موافق نباشم. اما آنچه که ترد نیاگرچه ممکن است من با ا

 دست در کسب ثروت مؤثر است.  نیاز ا یباورها و اعتقادات ینیاست که نقش آفر
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فکر  نیداده و ا لیو فکر تشک دهیا کیرا  یتجار یهر کاال هیو ما هیاز آنجا که پا ،یبار

 ییبلندمدت به دنبال راز گشا یشود و چون برا یمختلف م یایبه اش لیاست که تبد

سالها  نیا یعلت در ط نیاز اشخاص موفق بوده ام، بد یبرخ یاز راز ثروت اندوز

 نیبد شانیاز شرکتها را رصد کرده ام تا با گفتگو با رؤسا یرشد روز افزون برخ ندیفرا

 نیاز ا یکیام را مستند و مستدل سازم.  یفرمول سعادت طلب شتریهرچه ب لهیوس

جانت زن که در کار  یدیتول یشرکت ها سیو رئ ریجز مد یداران بزرگ کس هیسرما

 نیتبادل نظرم با ا. الزم به ذکر است که ستیزنت باوئر ن یبنام ج ستپوشاک ا دیتول

از نامه  یکی یو محتوا ینامه نگار قیطربوده و هم از  یبرجسته هم حضور نیکار آفر

از اشخاص  یباور شما که برخ نیاست: من در کل با ا ریاو به قرار ز یارسال یها

 ژهیو رهیجوهره و خم کیاز  زیغبطه برانگ تیموقع نیاز ا یجهت برخوردار ابیکام

 تلفمخ یسبقت را در حوزه ها یگو تیدر نها یژگیو نیبرخوردار بوده و با پروراندن ا

جوهره و  نیکنم که من نه ا یموافق بوده اما صادقانه اعتراف م ندیربا یاز مردم م

 میدوران خردسال دیآنرا در خودم پرورش داده ام اما شا نکهیشناسم و نه ا یالزمه را م

 شود.  گریاری میکنون یماد تیموقع هیمعما و توج نیبتواند شما را در حل ا
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تعداد سه نفرشان پسر  نیتعلق داشته ام که چهار فرزند داشته و از ا یبه خانواده ا من

 تیترب ونیرا مد یو خودباور یخودساز یالزمه ها نیاعتراف کنم که من ا دیبودند. با

وجه تاب تحمل  چیبه ه یمادرم هستم چون مادرم در زمان خردسال ژهیبه و نمیوالد

انجامش ناممکن است را نداشته و  ایتوانم انجامش دهم را و  یچون نم یعبارات

 .رفتیپذ یوجه نم چیمرتبطه را به ه یغرولندها

از پس  گرانیکه د میرا دار یکه ما نه تنها توان انجام هر کار دباور بو نیچون بر ا 

از هر  شیپ دیرو با شیالت پو مشک لیبلکه جهت حل مسا ندیآ یانجامشان بر م

و غرولند  تیوجه شکا چیمادرم به ه نطور،ی. هممیراه حل ها متمرکز شو یبر رو یزیچ

 .کرد یتحمل نم یاز طرف ما را در دوران خردسال

خواست که  یکردم مادرم از من م یم تیگله و شکا یزیمثال هر بار که از چ یبرا

حال به  نیرو کرده و در ع شیمشکل پ ازاتیذهنم را متوجه امت ،یابراز ناراحت یبرا

 نمیب یالزم م نجایکه از آن برخوردارم از خداوند قادر تشکر کنم. در ا یواسطه نعمات

 یابیاز کام ییتواند در امر رازگشا یم زین تیواقع نیاشاره کرده و ا یگریکه به نکته د

دارم  ادیکند،  یم یاریکه حافظه ام  ییاست که تا آنجا نیبه شما کمک کرده و آن ا

داشته است.  یمقطع سن نیدر ا ینمود درخشان ،ینیو خوش ب یکه احساس خوشبخت
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از ما  شهین مان همیحال والد نیبوده و در ع گریکدیکه ما متقابال عاشق  یمعن نیبد

 نی. لذا بدوانیل یخال مهینه ن میکن وانیپر ل مهیخواسته اند که ذهن مان را متوجه ن

شده است و  ریگیو جا هیدر ذهن مان تعب یاز زمان خردسال ینیش بعلت است که خو

 بگذارم.  ارتانیتوانم در اخت یاست که در رابطه با آن خمیره خاص م ییزهایچ نیا

مادرم هستم. در رابطه با حوزه  یآنچنان لیاص یآموزه ها ونیام را مد یابیمن کام بله،

است که بخش  نیاشاره کرده و آن ا یالزم است که به نکته مهم یابیو کار یکار

 نیا تیذهن نیاشخاص بوده و ا نیاز نگرش غلط ا یناش انیکارجو یبزرگ سرخوردگ

اش را از دست  انهیچک حقوق ماه هپندار است ک نیاست که فرد شاغل بر ا

و  یمشتر زیاست که در عمل حقوق کارفرما را ن یدر حال نیو ا ردیگ یم شیکارفرما

 یاست که هر فعال اقتصاد یمعن نیبد یدر عالم کار تیواقع نیزد و اپردا یم داریخر

فرد  یاست که اسباب ترق تیذهن نیعامل شرکت تک نفره اش بوده و ا ریدر واقع مد

 کند.  یرا فراهم م

 دهیقدرت ا یبر رو دیبا طیشرا نیشبه در ا کی شرفتیروشن است که فرد جهت پ

با قدرت نهفته  یکیارتباط نزد زیمهارت ن نیو قوه ابتکارش حساب باز کند و ا یپرداز

و جان  یکس با کار گل و خرحمال چیه خیدارد. چون در طول تار یدر ناخود آگاه
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تا سرحد امکان ذهن تان را  ینیآفر دهیاست. پس جهت ا دهیکندن به مقامات باال نرس

 . دیکن کیتحر

را به  ندیفرا نیمختلف ا یاجزا دیبا یدر حوزه کار یرقفرد جهت ت نکهیکالم ا جان

مجسم  ،یچون هدف گذار یرا مراحل ندیفرا نیا یمرحله اجرا گذاشته و مولفه ها

که  یزمانمثال تا  یدهد. برا یم لیتشک ییو عملگرا ییگره گشا ،ینیآفر اقیاشت ،یساز

تواند در هدفش  یاز هدفش را در ذهنش نداشته باشد هرگز نم یروشن ریفرد تصو

حرکت خود را روشن  ریمس لهیوس نیاو بد قیدق یبا هدف گذار نیموفق شود. بنابرا

به توان و استقامت  ازیشما ن ر،یمس یها یاز آنجا که جهت تحمل سخت یکرده و در ثان

 یاهایدر رابطه با رو ژهیبه و ییبه تنها یدست خود آگاه ازو چون  دیالزمه دار زهیو انگ

 مهیذهن ن یکه بر رو دیندار نیجز ا یعلت چاره ا نیبد ستیساخته ن یبزرگ کار

 یمطلوب در گرو جهیکرده و کسب نت یگذار هیناخودآگاهتان سرما ریو ضم اریهوش

 کاتیدر اثر التهاب و تحر یجانیبخش از ذهن ه نیمداوم، ا کیاست که در اثر تحر نیا

)حس  یچون شم شهود ییها یژگیذهن از و نیباالخره وارد گود شود و چون ا وستهیپ

 ییو ارتباطات و اتصاالت ماورا ی( و اتصال به هوش جهانی)آن یتکانها یها دهیششم(، ا
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قدرت  نیا ا،یبا تب و التهاب حاصله از رو دیعلت فرد با نی( برخوردار است بدی)آسمان

 را فعال کند. تهنهف یها

شود تا  نیعج شیداریبا خورد و خوراک و خواب و ب دیفرد با یایبه زبان ساده تر، رو 

آرزو  یدر گرو زیمهم ن نیآزاد شود و ا یغول خفته )قدرت ناخود آگاه نیسرانجام ا

ذهن باوران به  شتریکردن هر چه ب یاریجهت  نجایاست. در ا یو آرزو پرور یباور

 شود.  یم شارها یا نهیآ کیتکن

داران  هیچند تن از سرما گر،یروزنامه نگاران د از یمن به همراه تعداد شیسال پ چند

هتل پنج ستاره  کیمجلل  تیسوئ کیدر  گریبانکها و اشخاص سرشناس د یو رؤسا

آالت مربوطه فعال  نیو ماش یبزرگ که در کار چوب بر اریدار بس هیسرما کیتوسط 

از  یریبه مناسبت بهره گ یمهمان نی. امیباشکوه دعوت شده بود یمهمان کیبود به 

 . شدیصنعت برگزار م نیدر ا دیدستگاه جد کی

علت در  نیشده بود بد دهیاشخاص سرشناس تدارک د یبرا یمهمان نیآنجا که ا از

 یالکل یها یدنیو نوش کورهایاز جمله انواع و اقسام ل یزیخوان گسترده، هر چ نیا

ل از صرف علت قب نیاز اندازه مشروب خورده بود بد شیب زبانیموجود بود و چون م
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که  دیرس یخورد و چون بنظر م یتلو تلو م فتنشام کامال کله پا شده و در هنگام راه ر

فاصله  نیعلت از جمع حاضر نیرا خوانده باشد، بد یمهمان نیدر ا نیدست حاضر

که کامال مست بود به اتاق خوابش  یگرفته و تلوتلوخوران باالخره خودش را در حال

قامتش را راست کرده و  یدار به سخت نهیآ زیم کی یرسانده و با گرفتن گوشه ها

 نیکرد. از آنجا که من نگران زم زیم نیا نهیدر برابر آ یزیشروع به بلغور کردن چ

به دنبالش روان شدم تا در صورت  اطیعلت با احت نیمرد مست بودم بد نیخوردن ا

علت دم  نیکه متوجه حرف زدن او با خودش شدم بد یبه کمکش بشتابم و زمان لزوم

 یگفت ا یت متوجه حرف او شدم که با خود میموقع نیدر اتاقش متوقف شده و در ا

اتو و نقطه  کیکه آنها تو را عمدأ کله پا کرده اند تا از تو  یستیاحمق، چرا متوجه ن

نقشه شان را  نیا دیصفحه بگذارند. تو باپشت سرت  زیدستاو نیو با ا رندیضعف بگ

و سرپا  اریاست که کامال هوش نیکار ا نیالزمه ا نیو اول یکن یممکن خنث قیبه هر طر

از  ییاز نوع فوق را جهت رها ییدار بزرگ حرفها هیسرمامرد مست و  نی. بله، ایباش

 قهیبر زبان رانده و من متوجه شدم که تنها در ظرف پنج دق نهیدر برابر آ یحالت مست

تحوالت  نیشده و با ا دهیمرد مست راست تر شده عضالت صورتش کش نیقامت ا

 از چهره و رفتارش رخت بربست  یمست ینشانه ها زین
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 عیگزارشگر وقا کی یاقتصاد یدر حوزه ها تیمن قبل از فعال دیدانیکه م همانطور

مکان  نیها مراجعه کرده و در ا یگزارش به مقر کالنتر هیبوده و جهت ته یاجتماع

دار  هیسرما نیا عیو سر یام. اما تحول اراد دهید کیرا از نزد یاریافراد مست بس

پس از  ینداشت. چون لحظات رهیو غ خالفکار یبا مستها یقرابت و مشابهت چیمست ه

 نییتع شیشام نشسته و طبقه برنامه از پ زیدار در رأس م هیسرما نیا شیغلبه بر مست

 نیرساند و ا نیرا به اطالع حاضر یمهمان نیا ییو برپا یهدف از برگزار زیشده ن

آن است  قتیرا مهار کرده است. حق شیدهد که کامال مست یمسئله آشکارا نشان م

م توانست ینداشتم نم یاز قدرت همه کاره ناخودآگاه یکه من در آن زمان چون شناخت

ذهن،  نیدار بزرگ را درک کنم. اما امروزه با شناخت ا هیسرما نیا عیتحول سر نیا

تواند  یم ییدر صورت اراده نما یشده است که ناخود آگاه تیباور در من تقو نیا

 از سر فرد بپراند.  زیرا ن یمست

 یفرمول سعادت به شهر تم افزوده م نیا میو تنظ نیتدو هیاول یکه در سالها جیبتدر

جهت غلبه بر مشکالت گوناگونشان به من مراجعه  یاریشد، اشخاص و دردمندان بس

خود  لیبر مسا لهیوس نیقدرت بالاستفاده مانده، بد نیکردند تا با آزاد کردن ا یم

دادند  یم لیتشک انیمراجعه کنندگان به من را زنان گر شتریشوند. در آن زمان ب رهیچ
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تمام قد  نهیآ کیزنان دردمند آنها را در برابر  نیا هیکه من جهت متوقف کردن گر

 لمسئوا نیبه ا نهیخواستم که با زل زدن به چشمانشان در آ یقرار داده و از آنها م

به دسته زنان جنگنده  ای( هستند ری)آب قوره گ دئویجزو زنان گر ایجواب دهند که آ

 و مبارزه کننده با مشکالت تعلق دارند؟

پرسش  نیاز زنان در برابر ا یاریبس دیآ یبر م امیبراساس آنچه که از تجارب شخص 

 دیکردند شا یخود را متوقف م هیبه سرعت گر نهیشدن به چشمانشان در آ رهیبا خ

زدودن هر گونه  ایو  یواکنش زنان به علت احساس شرم، حس غرور و عزت مند نیا

شان  هیهرچه که بود به سرعت موجب توقف گر لشینشانه ضعف بوده باشد، اما دل

 شد. یم

از اشخاص مشهور از جمله سخنرانان  یاریاست که بس نیاز ا یموجود حاک شواهد

و غرا ساختن سخنانشان  رایجهت گ رهیو غ شانیکش شگان،یهنرپ استمداران،یبرجسته، س

 نستونیبه و توانینامداران گذشته م نیاستفاده کرده اند از جمله ا یا نهیآ کیاز تکن

 وودرو ویلسن اشاره کرد. یعنیمتحده  االتیجمهور ا سیو رئ لیچرچ
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 نهیشان را در برابر آ یاز قرار گرفتن در برابر مردم، نحوه سخنران شیاشخاص پ نیا 

چون صدا، آهنگ  یاتیفیدر ک یبا رفع هرگونه کاست لهیوس نیکردند تا بد یم نیتمر

 اتارتعاش دیکنند هم با تول تیاعتماد به نفس خود را تقو لهیوس نیهم بد رهیکالم و غ

 بهره مند شوند.  شتریبمردم  نیخود در ب دگاهیعلت از انعکاس د نیبد ،یتر یقو یفکر

 هیتوج نطوریتوان ا یم( را نهیدر برابر آ نی)تمر یا نهیآ کیتکن یو کارآمد ییکارآ

برخوردار  یکنندگ تیسرا تیاز خاص یآدم یکرد که از آنجا که احساسات و باورها

است که فرد به  نیمحتاج ا یزیاز هر چ شیاست و چون متقاعد کردن طرف مقابل پ

است،  یمسر زین یو آرزومند اقیداشته باشد و چون اشت مانیا شیدگاههایباورها و د

ندارد که  نیجز ا یچاره ا یگریود به دخ شنهاداتیپ قبوالندنفرد جهت  نیبنابرا

بوده و  یمشتاق به قبول همکار زیکند تا طرف مقابل ن (یینما اقی)اشت ینیآفر جانیه

حال صداقت مطلق است و چون  نیو در ع ینیآفر جانیه یدر گرو زین ینیآفر اقیاشت

تواند در  یعلت م نیبد ستاز فرصت برخوردار ا یبه اندازه کاف نهیفرد در برابر آ

 زیهدف ن نیتحقق ا انیکند و در جر نیرا تمر ینیآفر اقیاشت شیشاپیپ نهیبرابر آ

به اعتماد به نفس  دنیارائه نظرش را برطرف سازد تا با جان بخش یها یهرگونه کاست

تعامل و  نیرا وارد ا شیقدرت ناخود آگاه ،یزدگ جانیه قیاز طر لهیوس نیبد ایپو
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کار  گریبرخوردار است. راز د یکارکرد نیاز چن نهیدر برابر آ نی. بله، تمرندمعادله ک

در کار باشد  یاست که فرد به طور خودکار و بدون آنکه عمد نیا کیتکن نیا یآمد

 لهیدر برابر سماجت، لجاجت و پ یشود و چون ناخود آگاه یخواسته اش م ریدرگ

 چیپاپ زین میرمستقیفرد به طور غ لهیوس نیشود بد یم کیهدف محور تحر یکردن ها

 نهفته است.  یژگیو نیدر ا یا نهیآ نیتمر ییشود. بله راز کارآ یم یناخود آگاه

به  ازیپرسش توسط خواننده مطرح شود که اساسا چرا فرد ن نیممکن است ا اکنون

است جهت  یو اقتصاد یاجتماع یدارد؟ از آنجا که انسان موجود گرانیهمراه کردن د

ها و افکارش  دهیدارد که کاالها، ا نیبه ا ازین گرانیبا د یو سازگار یهمکار ،یهم کنار

به باور  ازین یزیاز هر چ شیپ گرانیرا به آنها بفروشد بقبوالند( و چون متقاعد کردن د

 ینهایآ نیتمر یکارکردها یرا به سو ازشیدست ن دیعلت فرد با نیدارد بد یشخص

کنم چون در زمان  یم دییکامال تأ یزه کارروش را در حو نیا ییدراز کرده و من کارآ

 یاز شرکت ها یکار به برخ طیبزرگ را در مح یها نهینصب آ کایرکود بزرگ آمر

 نیفروشندگان ا شتریراهکار فروش ب نیکرده ام که حاصل ا هیده بزرگ توص انیز

  شرکتها بوده است.
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دهه  اهیس یاز زمان رکود بزرگ سالها یسعادت و ترق دیکل نیکه گفته شد ا همانطور

افزوده شده است و  ییفرمول جادو نیبه ثروت ا یابیدست یقرن گذشته به راه ها یس

 ییبا اجرا یاقتصاد یدر آستانه ورشکستگ یاز شرکتها و سازمانها یکه برخ یزمان

 نیدر شرکت تأم یبه طور عمل زیمن ن افتندیدست  یمثبت جیراهکار به نتا نیکردن ا

شرکت کردم بلکه  نیدر درون ا نهیگذارمان نه تنها اقدام به نصب آ هیوجوه و سرما

بزرگ نصب شده بود تا کارمندان در هنگام خروج  نهیآ کی زین یدر آستانه در ورود

. الزم به ندشو شانیکار یها تیمأمور یراه نهیهدفشان به آ ییبا بازگو زیاز اداره ن

را در  ریز یاز شعار با محتوا ییها کهیآنها بار یروبر  نهیذکر است که ما عالوه بر ا

 نیحرکت آفر یشعارها یکاغذ حاو یها کهیچسباندن بار یابتدا چسبانده و سپس بجا

 نهیآ نیا یبر رو نیشعارها و عبارات اعتماد به نفس آفر نیبا صابون اقدام به نوشتن ا

بازار  نیدر ا یروزیو پ بردجز  یبودند: ما هدف ریبه قرار ز یمثال ی. شعارهامیکرد یم

 .ستیناممکن ن ریناپذ یذهن خستگ کی یبرا زیچ چی. همیسخت ندار

که آن را در عمل  دیپس اجازه ده میدار مانیاز آنجا که به جرأت و شهامت مان ا 

. میستیشدن ن نیکه ما اهل تارومار و خانه نش می. بگذار به جهان نشان دهمیازمائیب

 ؟یرا به فروش برسان تیکه چه مقدار از کاالها یکرده اامروز عزم  نطوریهم



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
21 

از نوع فوق حک شده بود و  ییشعارها همانیمال نیشرکت تأم یها نهیآ یبله، بر رو 

خوردن دوباره ما را گرفت. الزم به ذکر است که  نیزم یباورها بود که جلو نیهم

 یشعار تازه ا وزنه تنها هر ر میراهکار در شرکت ما شد نیا یکه متوجه اثربخش یزمان

. میافزود زینصب شده ن یها نهیبلکه بر تعداد آ میافزود یم نیشیپ یرا به شعارها

تنها شرکت ما نبود که با استفاده  نیاست که ا نیرابطه ا نیقابل توجه در ا گرینکته د

 یکل و به طور گرید یاقتصاد یدرآمدش افزود بلکه بنگاه ها زانیراهکار بر م نیاز ا

کردند درآمدشان را سه تا چهار برابر  یراهکار استفاده م نیکه از ا یندگانهمه فروش

معترف  تیواقع نیبه ا زیشرکت ها ن یو روسا رانیاز مد یاریکرده و بس نیشیدرآمد پ

 بودند. 

استفاده شود؟  کیتکن نیاز ا دیاست که چگونه با نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

همه  نی. با ادیندار یقد نهیآ کیبه  ازیراهکار ن نیاز ا یاگر چه شما جهت بهره مند

. اندیباشد که بتواند بخش باالتنه تان را به شما بنما یبه گونه ا دیبا نهیاندازه و ابعاد آ

 نیباشد. بد ینظام ستادنیبه حالت خبردار ا نهیظاهرتان در برابر آ دیمنظور با نیبد

جلو داده شده و  نهیجفت شده، شکم تو داده و س یپاها ده،یکش یبا قامت دیاکه ب یمعن

حالت  نی. پس از شکل دادن ادیستیمشکل گشا با نهیسرباال گرفته شده در برابر آ
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تان را  نیقدرت و اراده آهن ،ییتوانا لهیوس نیبد قینفس عم دنیبا سه بار کش یکیزیف

شدن به اعماق چشمان  رهیبا خ پسساخته و س یو سار یدر همه وجودتان جار

. الزم به ذکر است که دیرسا بر زبان آور یهمزمان خواسته تان را با صدا تانینهایآ

و  نهیدر آ تانیشاهد لرزش لبها لهیوس نیبلند باشد که بد یبه اندازها دیبا تانیصدا

 . دیپژواک هدف ادا شده باش دنیشن

شده و  نیتمر یفاتیو تشر ینیبه شکل آئ کیتکن نیبه ذکر است که هر چقدر ا الزم

 زانیبر م زیرا انجام دهد به همان نسبت ن کیتکن نیحال فرد به طور مرتب ا نیدر ع

را  شیشعارها و خواسته ها نیاگر فرد در هر تمر ژهیشود به و یآن افزوده م یبازده

است  نیا نهیآ یحک کردن هدف بر رو ییکارآ لت. عدیسیبنو نهیآ یبا صابون بر رو

 شود.  یفرد م ازیشده و متوجه ن کیتحر شتریب یناخود آگاه قیطر نیکه بد

سرسخت بوده و  اریاست که در معامالتش بس ییمثال اگر سرو کارتان با مشتر یبرا

که از انجام مصاحبه  یرا از دست داده و زمان یمشتر نیخواهد ا یحال دلتان نم نیدر ع

کردن  نیبا تمر د،یتوان یتان م ینگران نیا یجهت غلبه برا د،یترس یرو م شیپ یکار

 انیاگر از صحبت کردن در م ایخود غلبه کرده و  ترسبر  لهیوس نیبد نهیآ کیتکن

در  شیشاپیپ دیتوان یجمع، م نینقطه نظراتتان به ا یجهت ارائه منطق دیترس یجمع م
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 گرتانیمشت به کف دست د دنیقرار گرفته و با کوب ن،یاعتماد به نفس آفر نهیبرابر آ

 دیمرتبطه تان غلبه کن ترسنه تنها بر  لهیوس نینافذ و متقاعد کننده بد یو اتخاذ ژست

 . دیهمراه و هم نظر ساز دگاهتانیمخاطبان را با د زیبلکه راحت تر ن

که فرد جهت  یاست که زمان نیا ینهایآ کیقابل ذکر در رابطه با تکن گرینکته د

را  شیقطع یابیکام ت،یبا قاطع دیبا ردیگ یقرار م نهیروش در برابر آ نیاستفاده از ا

در  یزیچ چیاعالم کند که ه نهیبه آ دیحال با نیبرساند و در ع نهیبه گوش خود و آ

 تواند مانع تحقق هدفش شود.  ینم ایدن نیا

ندارند  یروش اعتقاد نیا ییاشخاص به کارآ یاست که از آنجا که برخ نیا تیواقع

است که  یدر حال نیمثبت آن برخوردار شوند و ا یتوانند از بازتابها یعلت نم نیبد

دهد.  یرا مخاطب قرار م شیفرد مستقیما قدرت ناخودآگاه ک،یتکن نیاز ا هدر استفاد

 تیآنرا تقو ،یاحساس تیرا به علت ماه یناخود آگاه یریپذ کیروش تحر نیدر واقع ا

 کند. یم

را از  گرانید دیاست هرگز نبا یروش مبتد نیکه در ا یالزم به ذکر است که فرد 

کار خود را در معرض تمسخر  نیبا ا فرداش آگاه کند، چون  ییروش هدف جو نیا
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اعتماد به نفس و باور فرد را متزلزل کرده و  زین گرانیقرار داده و تمسخر د گرانید

 ریمد ای سیر شما رئکاهد. الزم به ذکر است که اگ یروش م نیا ییاز کارا لهیوس نیبد

از  تانشرکت  یبازده شیجهت افزا دیبا دیهست یبنگاه اقتصاد کی ایشرکت و  کی

کنند. چون کسب سود  نیرا تمر کیتکن نیکه به طور مرتب ا دیکارمندانتان بخواه

 خواهد بود.  زیکارکنان و کارمندان ن یبرا شتریرفاه ب یبه معن شتریب

به  یپنجره ا یاست که از آنجا که چشم آدم نیرابطه ا نیقابل ذکر در ا گرید نکته

چشمان،  یکه چگونگ یمعن نیاست. بد یورود به خلوتگاه روح و روان، ذهن و فکر آدم

 ناتیو بازتاب تمر ازیامت نیعلت کمتر نیسازد بد یفکر و سر درونش را آشکار م

هم خود را به مثل  لهیوس نیچشمانش بد تقدر تیاست که فرد با تقو نیا ینهایآ

کلمه  یواقع یبه معن یا نهیآ یقدرت اکتساب نیبا ا نکهیشفاف سازد و هم ا نهیآ کی

از  قیطر نیاو را با خود همراه ساخته و از ا لهیوس نیمقابلش بد طرفبا جادو کردن 

 اهدافش استفاده کند. شبردیامکانات او جهت پ

شده و  لینا یابید به اوج کامتوان یفرد به علت توان محدودش هرگز نم کیچون  

 نیاستفاده کرده و ا گرانید یرویاز امکانات و ن دینقطه با نیبه ا دنیفرد جهت رس
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کالم و نگاه نافذ و رسوخ کننده در بطن طرف مقابل  یجادو قیتنها از طر زیمهم ن

 . دییفزایقدرت تان ب نیدست کم بر ا یا نهیآ کیشود پس با تکن یحاصل م

تنها به موارد فوق محدود  ینهایآ کیمترتب بر تکن ازاتیبه ذکر است که امت الزم

در  زین گرانید ییشود و همسو یم ییاز هم افزا یناش یینشده و از آنجا که خودافزا

 یرا در جذب و جلب همکار یمثبت، نقش مهم یآنان است و چون انرژ یگرو هم نظر

و اعتماد  ییاینماد کامل پو گرانیتعامل با د گامدر هن دیعلت فرد با نیدارد بد گرانید

شل و ول و وارفته  افهیوجه با ق چیبه ه یتیشخص تیو جذاب ییایبه نفس باشد و چون پو

شکل  فرداست که  نیا نهیظاهر شدن در برابر ا ازیامت نیکمتر نیندارد بنابرا یهمخوان

 یشلخته و وارفته ا افهیاگر شکل و ق یمعن نیقرار دهد، بد یابیظاهرش را مورد ارز

 را برطرف کند.  شیکاست نیا نهیبا کمک آ یزیاز هر چ شیدارد پ

در  تیشخص کینقش و ظاهر شدن در  کیاز آنجا که فرو رفتن در  نکهیسرانجام ا

راحت  الیتواند با خ یفرد م نیشود بنابرا یفرد م یتیشخص یژگیبه و لیتبد تینها

به اصطالح  نیبه ا لهیوس نیظاهر شده و بد یتیدر هر نقش و هر موقع نهیدر برابر آ

 ببخشد.  تیرنگ واقع یالیخ ینقش ها
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و حس ششم  یچون شم شهود یمیباورند که اساسا مفاه نیاز روانشناسان بر ا یبرخ

ها حاصل  یتازه و نوآور اتینداشته و همه اختراعات، اکتشافات، فرض یرونیب تیواقع

 نیو مکتشف نیانباشته شده به طور ملموس و ناملموس در ذهن مخترع شتریاطالعات پ

 است.  رهیو غ

اما من منشاء و خاستگاه همه  اند،یو مستدل بنما یمنطق ندتوا ینگرش اگر چه م نیا

 نیدانسته و بر ا اریهوش مهیبشر را قدرت ذهن ن یها یابداعات، اختراعات و نوآور

و  یو حس ماورائ یو نوآوران به واسطه شم شهود نیباورم که اکثر ثروتمندان، مخترع

 نیشوند و ا یقاطع و مشکل گشا م ینو و راهکار یا دهیموفق به خلق ا شانیتکانه ا

 نیاست. به زبان ساده تر، به واسطه ا نیاز مخترع یاریبس دییاست که مورد تأ یتیواقع

 .ردیگ ینو جان م یا دهیا کبارهیاست که به  یو باطن یاحساس درون

محقق نشده بلکه  الیثروت محور در عالم خ ینیآفر دهیو ا ییهمه مشکل گشا نیبا ا 

به طور کامال  دیخود در ابتدا با یبه احساسات و افکار باطن دنیبخش تیفرد جهت واقع

 یقرار داده و سپس در چند شب متوال یابیرا مورد ارز شیرو شیمشکالت پ یعقالن

قرار دهد تا  اریهوش مهیذهن ن اریذهن آگاه را در اخت یراهکارها نیدر آستانه خواب ا

فرد  کبارهیآن شب به  یدر فردا ییراه حل جادو کیبا  کرانشیذهن با قدرت ب نیا



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
27 

ظاهرأ  طیشرا نیمعجزه آسا قرار دهد. الزم به ذکر است که در ا یرا در برابر راه حل

را بالدرنگ  شیراه حل ناخودآگاه هاست ک نیفرد سعادت طلب ا فهیوظ نیاول یروحان

 ریشود. بله، فرد جهت تسخ لیبه هدفش نا لهیوس نیبه مرحله اجرا بگذارد تا بد

که  شیمنطق ریظاهرأ غ یو فکر آن یدرون یبه ندا دیهمانطور که گفته شد با یابیکام

 است عمل کند.  شیبرخاسته از ناخودآگاه

کند. فرض  یروشن م یفکر و راه حل آن زبهتر منظورمان را ا ریرابطه مثال ز نیدر ا

زنگ  یبه فرد دیفکر به ذهنتان خطور کند که شما با نیا یکه به طور ناگهان میکن یم

فرد به علت مقامش رعب  نیبوده و ا یبنگاه بزرگ اقتصاد کیکه در رأس  دیبزن

شخص  نیکند به زبان ساده تر، شما از تماس گرفتن با ا یم جادیرا در دلتان ا یآشکار

تواند  یعمل ساده م نیاست که هم یدر حال نیو ا دیکن یم یبه علت ترس خوددار

 حل مشکلتان باشد.  دیکل

کردن راه حل  ییاز ترس از اجرا یبرخورد ناش نیاز اشخاص به علت ا یاریبله، بس

 ندهیکه در آ یمشکل هر بار نیجهت غلبه بر ا نیکنند بنابرا یم یشده خوددار دایپ

: من به واسطه دیرا در برابر خود قرار ده ریدو سئوال ز دیشویمواجه م طیشرا نیبا ا

 دهم؟ یرا از دست م یزیشخص چه چ نیتماس گرفتن با ا
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تواند متوجه من کند؟ از آنجا که ترس  یرا م یانیشخص چه ز نیو تماس گرفتن با ا 

 دانیم نیا روزیعلت شما پ نیسئواالت پاسخ دهد بد نیتواند به ا یاساس شما نم یب

 . دیهست

( مطلب یفکر آن یو احساس درون یباطن یکه در رابطه با ندا نمیب یالزم م نجایا در

 یو منطق یعقالن هیتوج هرگز ییخواننده شوم که دنبال کردن هر ندا ادآوریرا  یمهم

اش را در قمار  هیندا سرما نیقرار دادن ا زیبا دستاو دیمثال فرد هرگز نبا یندارد. برا

 تلف کند. یو شرط بند یباز

اسب  کی یبر رو یشرط بند ایو  یفرد در اقدامات قمار یچون اگرچه گاهگاه 

و در افالس مطلق،  راهنیال پ کیکه همه قماربازان با  ییبرد، اما از آنجا یمسابقه م

عمل بلنگد.  نیا یجا کی دیکه با دهدیمسئله نشان م نیشوند، ا یم یباق ارید یراه

 گرید زی. به عالوه وجه تمادینشو دهیوسوسه قمار کش یبه سو یطیشرا چیدر ه نیبنابرا

 ریغ ایو  میبه طور مستق یاست که احساس باطن نیدر ا یپوشال یبا ندا یواقع یندا

 یآن دهیا کیاز عمل کردن به  شیپ نیشود. بنابرا یبه شما مرتبط م یقیم به طریمستق

 . دیقرار ده یابیآن را مورد ارز یدر ابتدا درست دیبا
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شوم که فرد  ادآوریکتاب  نیا مینکته را به خوانندگان فه نیا لمیفصل ما نیا انیپا در

راهکارها و درک  نیشود که با خواندن صرف ا یالیخوش خ نیدستخوش ا دیهرگز نبا

 یط یشبه راه صد ساله را در زندگ کیتواند  ینه تنها م ییفرمول جادو نیصرف ا

نه تنها فرد را به سر  تیذهن نیمحقق سازد، ا ار یمحال یآرزوکند، بلکه هر هدف و 

 آورد. یفراهم م زیاو را ن شتریب یرساند بلکه موجبات تباه یمنزل مقصود نم

راهکار سبب از دست رفتن  نیکردن به ا هیدل خوش کردن و تک نگونهیچون اوال ا 

رقابت  ،یاقتصاد یکنون رینفس گ طیاست که در شرا یدر حال نیشود و ا یفرصت م

هر  یسرخوردگ گر،یزند. از طرف د یم یابیمحور حرف اول و آخر را در کام تیقابل

فرد  یبر حس خودباور زیمسئله ن نیکرده و ا لیفرد را زا یعیطب ییایپو شتریچه ب

با استفاده  دیهرگز نبا یفرد معمول کیاست که  تیواقع نیزند. لذا براساس ا یلطمه م

سازمان  کی استیر ایشرکت حمل و نقل بزرگ و  کی استیر یراهکار سودا نیاز ا

الزمه جهت  یهایگذار هیتواند با سرما یعام المنفعه را در سر بپروراند، اگر چه فرد م

 راستا حرکت کند.  نیمقام در ا نیا به دنیرس
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باشد راسخ داشته  یعزم دیاوال با یترق یکردن پله ها یفرد جهت ط نکهیکالم ا جان

 کی ییبه مقصد نها دنیجهت رس نکهیهدفش را روشن کرده و باالخره ا یو در ثان

مورد نظرش  یایشده داشته باشد. به عالوه رو یبند یبرنامه کار زمان کیطرح عمل و 

را که  یسر کش اقیاشت لهیوس نیچشمانش مجسم کند تا بد یدر جلو شیشاپیپ زیرا ن

. بله، فرد دینما جادیکند را ا یم فایحکم سوخت موتور محرکه اش را ا طیشرا نیدر ا

 یمشخص به اهدافش در زندگ یبازه زمان کیتواند در  یاست که م طیشرا نیتنها در ا

 کوچکتراهداف  یابتدا بر رو یخودباور تیشده و بهتر است که فرد جهت تقو لینا

 متمرکز شود.
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  دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات
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 جــادوی بـــاور

 قدرت جادویی باور
 

 
 

 سایت آی موفقیت توسطتهیه شده 
 

 

 :ری از ـــثا

 کلود مایرون بریستول
()  
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 هفتمل ــفص  

  د؟یرا منعکس سازچگونه افکارتان 
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  د؟یچگونه افکارتان را منعکس ساز
 

است  نیخواه باشد ا یترقطلب و  یگوش فرد زندگ زهیآو دیکه همواره با یمهم نکته

 نییو تب فیتعر وسته،یتالش و کوشش پ قیتنها از طر داریپا یو برخوردار یابیکه کام

و دلش  فزودهین شیکار یها و مهارت ها ییشود. چون اگر فرد ظاهرة موفق به توانا یم

مورد تعرض قرار  هیفرد از دو زاو تیموقع نیخوش کند، ا شیکنون تیرا به موقع

تعرض  هیزاو نیشود. اول دهیکش ریقدرت به ز کهیشود که فرد از ار یم سببگرفته و 

به  ادهیکه اشخاص پ ییاست که از آنجا نیفرد به اصطالح موفق ا یالیخوش خ نیبه ا

به  دنیرس یدر دل، آرزو شهیعلت هم نیخورند بد یفرد سواره غبطه م کی تیموقع

 گردانیرو یکوشش چیاز ه زیغبطه برانگ ممقا نیبه ا دنیمقام را پرورانده و جهت رس نیا

 . ستندین

 

 تیفعال یایدر دن یاست که به طور کل نیا الیعامل ساقط کننده فرد خوش خ نیدوم

 یتالش م یهر بنگاه اقتصاد ایت حاکم بوده و چون هر فرد و حس رقاب یاقتصاد یها

به  دنیفرد جهت رس نیخودش جلب کند بنابرا یرا به سو یشتریب انیکند که مشتر
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قرار دهد تا  یمشتر ارینازل را در اخت متیباال و ق تیفیبا ک یکاال دیمقصود با نیا

در حال تالش  وستهیاشخاص پ نیو چون ا دیبربا بشیسبقت را از رق یگو لهیوس نیبد

که تن پرورانه در  ین هدف هستند روشن است که فردیبه ا دنیجهت رس یو نوآور

 ریفرد کوشا به ز نیبه واسطه تالش ا یدیترد چیاست بدون ه دهیلم شیکنون گاهیجا

 شود.  یم دهیکش

 یاست که فرد م وستهیپ یاریکوشش و هوش قیعلت است که تنها از طر نیلذا بد

معروف  کا،یآنجا که آمر ازبرخوردار شود. خوشبختانه  یکنون یها یتواند از برخوردار

 دهیصدم ا کیبزرگ تاکنون  نیسرزم نیاست و در ا ییطال یفرصت ها نیبه سرزم

 شیپ ییخودشکوفا یراه ها نیبه خود نگرفته است، بنابرا تیرنگ واقع زین یعمل یها

 است.  شماریب زین ندهیآ ین هاقر یبرا یاشخاص خالق و کوشا حت یپا

د همراه با عمل خالصانه و پرشورانه باشد، چون دو صد گفته یبا ینیآفر دهیهمه ا نیبا ا

  ست؟یکردار ن میچون ن

اول کتاب حاضر بودم.  شیرایمشغول نگارش و شیسال پ 1۰که در حدود  یزمان

چوب،  افیپوشاک از ال دیمشغول تول یمقطع زمان نیخالق در ا یدانشمندان و ذهن ها
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و  دیخورش یکننده انرژ رهیذخ یمواد مقاوم در برابر گرما و آب و دستگاه ها دیتول

اشخاص  یبودند. در آن زمان برخ طمرتب یدستگاه ها یبر رو یثبت اضطراب آدم

 یبه خود نم تیانگاشتند که هرگز رنگ واقع یم یابانیرو یخام را نوع یها دهیا نیا

به  تیرنگ واقع صرف، یاهایاست که امروزه آن به اصطالح رو یحالدر  نیو ا ردیگ

 خود گرفته است.

شد که در ظرف پنجاه سال  یتوان مدع ینم ایو مستندات آ اتیواقع نیبا توجه به ا 

 یچون آب خوردن برا یبه کار ساده ا لی)انتقال فکر از راه دور( تبد یدور آگاه نده،یآ

ناخود  نذه ایو  الیجز قوه خ یزیبه چ ینیآفر دهیانسان شود. خوشبختانه فرد جهت ا

را ذهن ناخودآگاه رقم زده  نیشیندارد چون اختراعات و اکتشافات پ یازیآگاهش ن

 است. 

 دهیکردن هر ا یباورند که انسان توان عمل نیبر ا شمندانیصاحب نظران و اند همه

را دارد. چون در گذشته همه تراوشات ملموس ذهن  شیجان گرفته توسط ناخودآگاه

 به تن کرده است. قتیجامه حق
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گذاشته شده و تنها راه استفاده  عهیبه ود یمنبع نبوغ در وجود هر انسان نیخوشبختانه ا 

نبوغ  نیفعال ساختن ا نطوریاست. هم یذهن یبارش ها قیاز طر ینیآفر دهیا زین آناز 

 دهیا نیماش نیکه هر چقدر ا یمعن نیکند. بد یم فایآن ا یرا در بازده ینقش مهم زین

آن  ینیآفر دهیبر قدرت ا زیشده و کار کند به همان نسبت ن یروغن کار ینیآفر

 شود.  یافزوده م

 

قابل تأمل  زیساله ام ن ۷۰ یآشنا کیاظهارات  ،یذهن یمیدا تیو فعال ییایپو دییتأ در

 یاز زنان و مردان را تن پرور یبرخ یعلت فرسودگ رمردیپ نیاست که ا نیبوده و آن ا

رفتار متنفر  نیاست که نه تنها از ا یداند و مدع یاشخاص م نیمرگبار ا ییو تن آسا

 یفرد در گرو یو روح یجسم ییایچون پو زدیگر یآن م زاست بلکه به سان طاعون ا

 بکر است. یکارها ژهیبه و یمیدا یها تیفعال

 

سازنده مغز شده و  کاتیدشوار سبب تحر لیکردن مسا تازه و حل یچون کارها 

 یو ب یاست که تن پرور یدر حال نیکند و ا یرا از آن شخص م یمغز زیموهبت ت

اسب از کارافتاده است که سرنوشت  ایبالاستفاده مانده و  نیانسان به مثل ماش یعمل
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 نیماندن ماش. چون بالاستفاده ستین یجز مرگ و تباه یزیچو جانداران  اءیاش نیا

در مورد  تیواقع نیشود و ا یموتورش م یأن و خراب یدگیسبب زنگ زدن و پوس

 کند.  یصدق م زیانسان ن

 است.  یو خودباور ینوآور ،یابیکام یاز الزمه ها گرید یکی

جز سوختن و  یشده و چاره ا لیفس شیکنون تیصورت فرد در موقع نیا ریدر غ چه

نه تنها فرد را  یاست که خودباور یدر حال نیو ا ندارد شیساختن با سرنوشت کنون

آورد.  یفراهم م زیرا ن شیماد یدهد بلکه اسباب ترق یقرار م ینیآفر دهیا ریدر مس

از قوه ابتکار برخوردار است،  یطور ذات بهاست که فرد  نیاز ا یحاک یاریشواهد بس

از  یاریدوم بس یجنگ جهان یسال ها یاست که در حوال نیادعا ا نینمونه بارز ا

 یزیجوا نییبا تع یکار یها طیدر مح شنهاداتیادارات و سازمان ها با نصب صندوق پ

را جهت  ییها دهیخواستند که ا یسازنده و بکر از کارمندانشان م شنهاداتیپ یبرا

نه تنها به شهرت و ثروت  لهیوس نیکرده و بد شنهادیرا پ رهیاز اقالم و غ یبرخ دیتول

 مردم بردارند. شتریرفاه ب یرا در راستا گرید یمبرسند بلکه گا
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منجر  تیرا ارائه داده اند که در نها ییها دهیا نیاست که شاغل نیاز ا یشواهد حاک 

. استاشخاص خالق و مبتکر شده  یراب یاختصاص یبهره بردار ازیبه صدور امت

تواند از  یشدن و اراده کردن م کیشود فرد در صورت تحر یهمانطور که مالحظه م

 یبه مفهوم واقع لهیوس نیبکر استخراج کرده و بد دهیذهنش طرح و ا انیپا یمنبع ب

 خیدهد که در طول تار یکند و شواهد نشان م یشبه راه صد ساله را ط کی زیکلمه ن

خود ممتاز و  گانیخود را از هم پا ین قدرت همگانیاز اشخاص با استفاده از ا یبرخ

 کرده اند.  زیمتما

 

و  یترق یاز الزمه ها گرید یکیکه  میدان یتوجه به آنچه که گفته شد اکنون م با

داشتن  زیمهم ن نیا گریفعال ساختن قدرت ابتکار بوده و الزمه د وسته،یپ ییخودشکوفا

کار فرد را باال  یاست که بازده یعشق و عالقه کار نیاست چون ا یعالقه به کار فعل

اگر  نیکند. بنابرا یم زیعالقه متما یرا از اشخاص ب کارفرد عاشق  لهیوس نیبرده و بد

 تیو کار و فعال کردهکارتان را عوض  دیکه به آن عالقه ندار د،یمشغول هست یبه کار

 . دیرا انتخاب کن یبخش زهیانگ
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در کنار  دیبا شیحرفه ا یها یابیبه کام دنیفرد جهت تداوم بخش گریطرف د از

و قابل اعتماد بودن  یبنام خوش قول یگرید یژگیبه کارش از و یو عالقمند ینوآور

 نیبشناسند. چون ا یژگیو نیاو را با ا انشیبرخوردار بوده و همکاران و کارفرما زین

مستقل از  نیکه شاغل ییکار بوده و از آنجا ربازا ریزناپذیگر یاز الزمه ها یژگیو

طر اخراج و از وابسته هر آن در خ نیبرخوردارند و چون شاغل یشتریب ییخوداتکا

 نیتا سر حد امکان در ب دیعلت فرد با نیمختلف هستند، بد لیبه دال یکارافتادگ

 معروف باشد. بودنو قابل اعتماد  یبه خوش قول یکار نیفعال

 نیمشخص به صاحب کار بدهد، ا یرا در زمان یقول انجام کار یمثال اگر فرد یبرا 

 یعذر و بهانه ا چیممکن و بدون ه قیبه هر طر دیبودن به قولش با بندیفرد جهت پا

قابل اعتماد  لهیوس نیبرساند تا بد انیبه قولش عمل کرده و کار را در زمان مقرر به پا

آن  یایمرتبطه آن در همه ابعاد و زوا یایهمگان ثابت کرده و از مزا هبودنش را ب

 دهد.  شیافزا گرانیرا با د شیآن فاصله ماد امدیبرخوردار شده و پ

از کارمندان پس از استخدام  یاست که برخ نیا یکار یترق یرو شیاز موانع پ یکی

صاحب کار جان  یشوند که دارند برا یپندار م نیا ریکارفرما درگ کیشدن توسط 

مخرب است،  یو جمع یدر هر دو بعد فرد تیذهن نیاست که ا یدر حال نیکنند. ا یم
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 یکه کارفرما ستین لیباور اص نیاست که فرد شاغل بر ا یمعن نیبد تیذهن نیچون ا

افت کند در آن صورت سود کارفرما  ینفره اش است. چون اگر بازده کیشرکت 

تواند منجر به اخراج کارمند تن پرور و کم کار شود.  یم زین طیشرا نیو ا افتهیکاهش 

است  قتیحق نیکند ا ینگرش را ثابت م نیباطل بودن ا یکه بسادگ یگرید تیواقع

 یباشد هرگز نم اموختهیو اطاعت را ن یکه فرد راز و رمز فرمانبردار یمادام اکه ت

 . ندیبنش ندهیدر آ یشرکت فعل سیرئ گاهیتواند در جا

است  نیقابل تأمل بوده و آن ا زیبزرگ ن شمندیراستا نقطه نظر امرسون، اند نیدر ا

 کی یها الزمهکه خود فرد آراسته به  یباور است که تا مادام نیکه امرسون بر ا

متوقع باشد. در  یگریاز د رارفتار  نیتواند ا یو صادق نباشد هرگز نم یدوست واقع

در  ریزبانزد مشهور ز یبه مفهوم واقع دیبا یماد شتریب یکالم، فرد جهت ترق کی

با کردن است که  یکیرود که باز گردد قدح را. چون از قبل ن یی: کاسه به جازدیآو

 شود.  یرفتار م کویفرد به طرز ن

 دیهمواره با یماد ییو خودشکوفا یکه در حوزه کار یگریمهم د اریو قانون بس اصل

 یناش ییکسب و کار خودافزا یایاست که در دن نیخواه باشد ا یگوش فرد ترق زهیآو

رقابت زده  طیشرا نیکه فرد در ا یمعن نیباشد بد یم یو هم ساز ییاز هم افزا
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. زدیبگر یطاعون و جذام از دشمن تراش نندارد که به سا نیجز ا یچاره ا یاقتصاد

خود  یبه ترق دنیشود که فرد جهت سرعت بخش یدشمن سبب م دنیچون اوال تراش

تواند وجهه و  یدشمن سرسخت م ینتواند از امکانات دشمن استفاده کند و در ثان

 یبرا یبه سادگ زیسم مهلک ن نیاز ا ییل کند و رهاحوزه متزلز نیفرد را در ا تیموقع

نبوده  یدشمن پندار نیمثبت درباره ا تیجز ذهن یزیچ زیراه ن نیممکن بوده و ا ردف

 یراهکار ساده سود سرشار نیکار را در مقاطع مختلف انجام داده ام و از ا نیو من ا

 برده ام.  زیرا ن

از کجا و به چه   یبه دوست یکردن دشمن لیمثبت تبد تیذهن نیدانم که ا ینم اگرچه

 یدر حوزه اقتصاد تیفعال یسالها نیا یشده است و من در ط ریگیدر ذهنم جا یقیطر

 نگرش سازنده برده ام.  نیفراوان از ا یبهره ها

نگرش هستم.  نیا ونیرا مد میماد یاز ترق یکنم که بخش بزرگ یاما صادقانه اعتراف م

 کند.  یثابت م یزیهتر منظورم را از دشمن گرب یرابطه ذکر مورد نیدر ا

 کی تیریجمع دوستانه از نحوه مد کی نیمن در ب یقرار است که روز نیداستان از ا

با ناراحت شدن از  زیو او ن دهیانتقاد به گوش او رس نیبرجسته انتقاد کرده و ا ریمد
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چشم برهم زدن همه  کیدر آمده و در  ییو بدگو یفمسئله بشدت از در تال نیا

واکنش او مرا به شدت  نیو حسن شهرتم را خراب کرد. از آنجا که ا یکارنامه کار

قرار گرفتم که  ییو بدگو یدر آستانه تالف زیعلت من ن نیآشفته کرده بود بد

و  کردهرفتار  یباره منطق نیخوشبختانه در لحظات آخر با کنترل کردن احساسم در ا

 دیعلت با نیرا من موجب شده ام بد یدشمن نیبودم که ا دهیرس جهینت نیچون به ا

 باشم. شگامیپ زیدر قطع آن ن

را در ذهنم  تیذهن نیمهار کرده و ا ریمد نیرا با ا امیمنظور در ابتدا دشمن نیبد 

باشگاه  کیکه در  یبود که زمان لیباور درست در من چنان اص نیبرجسته کردم. ا

سرم را باال گرفته و  ییشدم به طور خودکار و با خوشرو نهیبه س نهیس یبا و شترکم

متوجه  یکه حالش چطور است و چون چارل دمیپرس یبا نگاه کردن به صورتش از و

از خود نشان داده و از آن زمان  یعلت برخورد مناسب نیصداقت من شده بود بد

 است. شده  یمثال زدن یو وفادار یدوست کیبه  لیما تبد نیشیپ یتاکنون دشمن

ساخته و پرداخته خود فرد  یو دشمن یدهد دوست یباال نشان م یکه مورد مثال همانطور

 نیزنند، بنابرا یما را رقم م یرونیب یما رفتارها اتیبوده و از آنجا که افکار و ذهن
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 لیتبدجهت  نیتواند کارساز باشد. بنابرا یرابطه نم نیدر ا یو ظاهرساز یپنهانکار

 شما دوستانه باشد.  اتیذهن دیبا یزیاز هر چ شیکردن دشمن به دوست پ

نگرش مثبت را ثابت  نیا ییو مشکل گشا ییبهتر کارآ گرم،یراستا، تجربه د نیهم در

 ریلوله فاضالب و آب گرمکن خانه ما خراب شد و جهت تعم شیپ یکند. چند یم

لوله کش  کیاز آنجا که  م،یاشتد یکار حرفه ا ریتعملوله کش و  کیبه  ازیآبگرمکن ن

 ریتعم نیمشکل، به ا نیعلت جهت رفع ا نیدر اطراف خانه ما فعال بود بد یحرفه ا

 اریدر خواستم بس نیکار با ا ریلوله کش و تعم نیکار مراجعه کرده و چون برخورد ا

گسترش داده و  رانکا ریتعم نیام را نسبت به ا یمنف تیعلت ذهن نینامناسب بود بد

نسبت به  میچوب راندم. الزم به ذکر است که علت بددل کیبه اصطالح همه را با 

بلند  ستیخواست که در ل یکار از من م ریتعم نیبود که اوال ا نیلوله کش ا نیا

کاران را طلب  ریتعم ریآدرس سا یکه از و یزمان یکنم و در ثان یسیانتظارش نام نو

 را به من نداد.  صشخاا نیکردم او آدرس ا

علت  نیناراحت کننده بود بد اریکار با من بس ریتعم نیکالم، از آنجا که رفتار ا کیدر 

دادم و  یکاران تسر رینوع تعم نینفرت را به ا نیمن نفرت از او را به دل گرفته و ا

جهت  نی. بنابرامیحمام کن میتوانست یبود که بدون آب گرمکن سالم نم یدر حال نیا
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ام را نسبت  یمنف تیذهن یزیاز هر چ شینداشتم که پ نیجز ا یآبگرمکن چاره ا ریمتع

منظور به خودم گفتم که همه  نیشوم. بد لیکاران اصالح کنم تا به هدفم نا ریبه تعم

که به تور تو خورده  یو مورد بودهخوب و زحمتکش  ییکاران آدمها ریلوله کشها و تعم

را به همه  ییمورد استثنا نیا دینبا نیاست. بنابرا بوده ییمورد کامال استثنا کیاست 

 یدوستم که مسئول پخش لوازم لوله کش کیبه  تمیذهن نی. پس از اصالح ایده میتعم

جونز را  یکاران بنام آقا ریاز تعم یکیآدرس  یبه طور عمده بود زنگ زده و از و

ه شدم بلکه قول او مواج ییشخص نه تنها با خوشرو نیگرفتم و با تماس گرفتن با ا

 کردم.  افتیدر زیمساعدش را ن

را فراهم کرد. بلکه  میو خوشنود تیکار نه تنها اسباب رضا ریتعم نیمساعد ا قول

 نیتجربه کرد. به هر شکل، ا یو انعکاس یاحساس را به صورت بازتاب نیا زیخودش ن

آبگرمکن در ظرف  ریخودش را به منزلم رسانده و با تعم قهیدق 15کار در ظرف  ریتعم

 هر چه تمامتر برطرف کرد.  یرعتمشکلم را با س لهیوس نیدو ساعت بد

 نیلوله فاضالب آشپزخانه با هم یآبگرمکن دوباره جهت رفع گرفتگ ریاز تعم پس

 یجونز )صاحب مغازه لوله کش یصبح تماس گرفته و آقا 8ساعت  یکار در حوال ریتعم

 یمشکل راه نیاز شاگردانش را جهت رفع ا یکیظهر  یبه من قول داد که در حوال
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جونز متوجه شدم که زنگ  یبا آقا ارتباطماز قطع  قهیکند که پس از ده دق یخانه ام م

که چرا  دمیپرس یشود. از و یوارد خانه ام م یدر خانه ام به صدا در آمده و لوله کش

 از موقع مقرر آمده است؟ شیپ

پس از تماس من خودش را جهت انجام کار به او  قهیدر جواب گفت که او چند دق 

خانه من کرده است. به هر شکل در  یاو را راه زیاو ن یکرده و اوستا یمعرف شیستا

من از  فاصله نیلوله را برطرف کرده و در ا یچشم برهم زدن او مشکل گرفتگ کی

دادم. او قرار  شیاو را مورد ستا یکرده و در عوض برخورد اوستا تیتجربه اولم شکا

جونز( با من هم صدا شده و در ادامه گفت  ی)آقا شیاز اوستا فیو تعر دیدر تمج زین

رفتار خوبش  نیما ندارد. چون او به علت ا دیو تمج فیبه تعر یازین چیه شیکه او ستا

اخالق  نیکرده است بلکه به واسطه ا ریخودش سراز یرا به سو یترمش لینه تنها س

گرفتار  شیها یاز هم صنف یاریاست که بس یدر حال نیکند و ا یپول پارو م زیخوب ن

 هستند.  موتیقوت ال

نبوده  ییوجه داستان سرا چیغرض از نقل تجربه ماندگار و دلچسب فوق به ه ،یبار

آور شوم که برخورد  ادیقانون جاودانه را به خواننده  نیبوده است که ا نیبلکه هدفم ا

که اگر  یمعن نیو افکار شما دارد بد اتیبا ذهن یم و تمامطرف مقابلتان با شما رابطه تا
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در برابر شما دوستانه خواهد  زیدوستانه باشد، رفتار او ن یگریشما نسبت به د تیذهن

 رهیتان و غ سیراننده اتوبوس، بقال، مغازه دار، رئ یاگر طالب خوش رفتار نیبود. بنابرا

اشخاص دوستانه و مثبت باشد  نیا تفکر شما نسبت به یزیاز هر چ شیپ دیبا دیهست

رود  یم ییکاسه به جا»جاودانه  نونقا گریکدیچون در تعامالت و ارتباطات اشخاص با 

 یکین ،یکیبوده و پاسخ ن یبد ،یحاکم است. چون جواب بد« که بر گرداند قدح را

 تیممکن اسباب رضا قیتان به هر طر سیرئ یجهت کسب دوست نیخواهد بود. بنابرا

 .دیاو را فراهم کن یخوشنودو 

 تیرضا دیبا یزیاز هر چ شیسازمان پ ایشرکت و  کیدر  شرفتیبله، فرد جهت پ 

کند.  یو همه کس صدق م زیهمه چ دربارهمسلم اصل  نیمافوقش را کسب کرده و ا

آن است  یکنندگ تیو سرا یانعکاس یژگیاحساس و افکار، و یها یژگیاز و یکیچون 

را مورد  یمثال اگر سگ یکند. برا یصدق م زین وانیح کیدر مورد  تیواقع نیو ا

برخورد  نیخود از ا تیجهت ابراز و اعالم رضا وانیح نیا دیلطف و نوازش قرار ده

 یم زیدست و صورتتان ن دنیسیاقدام به ل یحت طیدر صورت فراهم شدن شرا اشم

 نشان دهد. مراتب عشق و عالقه متقابلش را به شما لهیوس نیکند تا بد
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با خشونت و خشم رفتار شود، واکنش  یسگ مثال نیبا ا یخوش رفتار یاما اگر به جا 

با  ایرفتار  نیکه سگ در برابر ا یمعن نیهم خوان با رفتار شما خواهد بود، بد زیاو ن

 یمتوسل به پارس کردن م شیجهت ابراز ناراحت ایکند و  یکز م یدر گوشه ا یناراحت

 . ردیممکن است شما را گاز بگ یشود و حت

 است.  حاکماصل علت و معلول  گریکدیبر معادله تعامل مردم با  بله،

ندارد که از مساعدت  نیجز ا یچاره ا وسته،یپ یکه گفته شد فرد جهت ترق همانطور

در نزد فرد  ر،یچشمگ یبرخوردار شود. چون همه امکانات الزم ترق گرانیو امکانات د

 یدر گرو یزیاز هر چ شیپ گرانید یروشن است که کسب همکار. ستیموجود ن

نسبت  یمثبت اتیاست که فرد ذهن نیا زین یابیدوست  طیبا آنان بوده و شرا یدوست

به زبان ساده تر  شد،یاند یشود که م یم یداشته باشد. چون انسان همان یگریبه د

 کند. یتواند نقش باز ینم یفرد بسادگ

فرد را فراهم کرده و فرد جهت  شرفتیپ یها نهیکه زم است گرانید یهمراه نیبله، ا 

 زیفرد را ن یروان ازین دیبا یدوست یاز الزمه ها ریغ نشیریش یمحقق کردن آرزوها

و  ستین «یاحساس خودارزشمندانگار»جز  یزیمهم چ اریبس ازین نیبرآورده کند و ا
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 یفرد حاصل م تیصاز شخ گران،ید شیو ستا دیتمج ف،یتعر قیاز طر زیاحساس ن نیا

 . دیاحساس را در طرف مقابل برجسته کن نیبا ظرافت تمام ا یشود. پس در هر فرصت

قسمت از کتاب درباره آداب و  نیما در ا دیمتوجه شده باش دیکه تاکنون با همانطور

از الزامات آن در صفحات گذشته اشاره  یاصول پولدار شدن صحبت کرده و به برخ

به دنبال پول باشد  ییدر جا دیاست که فرد با نیهدف ا نیالزمه ا گری. از دمیکرده ا

آنرا  دیهدف هرگز نبا نیبه ا دنیفرد جهت رس مثال یکه پول در آنجا وجود دارد. برا

 .ابدیب ریکو کیمتروکه و  رهیجز کیدر 

از آن را تصاحب  یوجود ندارد که فرد بتواند مقدار یمکان ها پول نیچون اساسا در ا 

در  یو در ثان دیداران و ثروتمندان حشر و نشر داشته باش هیبا ما دید. پس اوال باکن

 باال است.  هیکه در آنجا گردش سرما دیفعال باش ییجا

فرد قدرت  نیارتباط داشته باشد که ا یبا کس دیفرد جهت پولدار شدن با نطوریهم

 کیبه مسئول  یمثال اگر خواهان فروختن آگه یخرج کردن پول را داشته باشد. برا

 دیکن یا هیوقت خود را صرف پرسنل و کارمندان دون پا دیهرگز نبا دیشرکت هست

 قایبه هدفتان دق دنیندارند. به زبان ساده تر، شما جهت رس یتین رابطه مسئولیکه در ا
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کرده و در  یریاز اتالف وقت جلوگ لهیوس نیتا بد دیطرف مورد نظرتان را بشناس دیبا

 . دیریرا بگ تانیو سرخوردگ أسی یحال جلو نیع

 دینه تنها خود را با یثروت اندوز یاست که فرد در راستا نیقابل توجه ا گرید نکته

 یشاغل آزاد بداند که هر آن در آستانه از دست دادن کارش است بلکه به خوب کی

در صورت  لهیوس نیمختلف محل کارش را بشناسد تا بد یدپارتمان ها تیمسئول زین

را به پرسنلش  یشتریو حقوق ب ازیکه امت ودمنتقل ش یا رهیالزمه به دا طیکسب شرا

با مفهوم  یو قرارداد یرسم نیامروز نه تنها شاغل یکار یدهد. متأسفانه در فضا یم

 یئیس اداره شان را منه اسم ر نیشاغل نیاز ا یاریندارند بلکه بس ییشغل آزاد آشنا

 دانند. یو مادر را م یدانند و نه آدرس شرکت مرکز

که به  ییاست که از آنجا نیا «یشغل آزادباور»مقصود از  کهالزم به ذکر است  

علت تا سر حد  نیداند بد یم شیاصطالح و باور فرد خودش را کارفرما نیواسطه ا

را  شیحرفها یالزمه مهارت ها یها یگذار هیسرما قیکند که از طر یامکان تالش م

مشغول  گرید یبتواند در اداره ا یارتقا دهد تا در صورت از دست دادن کارش به سادگ

 نیاز شاغل یاریاست که متأسفانه بس ییها ییکارمند مسلح به توانا نیبه کار شود چون ا

 ته هستند. سربار و وابس ینیندارند. چون شاغل ییآشنا یکار ییایالزمه پو نیبا ا یامروز
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 یکیو  جیرا بتدر یترق یپله ها دیبا یشغل یابیبه اوج کام دنیآنجا که فرد جهت رس از

با انجام  دینرمال با ندیفرا نیبه ا دنیکند فرد جهت سرعت بخش یط یگریپس از د

 کند. عیرا تسر ندیفرا نیامکان ا سرحدالزمه تا  یها یگذار هیسرما

به  دیکارش نه تنها با هیو باال بردن پا شتریحقوق ب افتیمثال فرد جهت در یبرا 

به زبانزد  زیگفته باورمند باشد بلکه از عمق وجودش ن شیپ فیمفهوم شغل آزاد با تعر

 باورمند باشد.  زیشود ن یم «یاز آگاه یناش ییتوانا»معروف 

هم عادت به مطالعه را در  لهیوس نیبا مطالعات گسترده بد دیبا فردکه  یمعن نیبد

مختلف بهره  یمندرج در کتاب ها یها یاز دانش و آگاه نکهیکند و هم ا تیقوخود ت

 یبر رو دیهدفش با نیجهت تحقق ا دیمند شود. به زبان ساده تر، فرد ثروت اندوز با

 حساب باز کند. شیحرفه ا یها ییتوانا

از  یاریبا مطالعه کتاب ندارند بلکه بس یا انهیتنها امروزه کارمندان م نهمتأسفانه  

محروم بوده و مطالعاتشان  ییخودافزا یابزار اصل نیاز ا زیشرکت ها ن یو روسا رانیمد

 یحرفه ا اتیاز نشر یو برخ یتخصص یحالت محدود به کتابها نیتر نانهیدر خوش ب

کتاب سخن  نیسخن از مطالعه موثر در ا هک یاست که زمان یدر حال نیشود و ا یم
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 یکتاب چیگوناگون است چون ه یها نهیتاب در زممقصود خواندن ک دیآ یم انیبه م

 نباشد.  یعینکات بد یوجود ندارد که حاو

فرد  یکار شرفتیرا در پ ینقش مهم یپرداز دهیو ا ینیآفر دهیچون ا گریطرف د از

قدرت  شتریهر چه ب لهیوس نیبد یمعان یکند فرد با استفاده از راهکار تداع یم فایا

 لهیوس نیاش بد یشخص یها دهیکرده و با خلق و فروش ا تیخود را تقو ینیآفر دهیا

 یکار م یاگر در کارخانه ا ایکرده و  یط راشبه راه صد ساله  کیدر حاالت خاص 

 شیاش را به رخ کارفرما یتازه قدرت ذهن یبا طرح قطعه و دستگاه لهیوس نیکند بد

اتصال و ارتباط منسجم  یمعان یبکشد. الزم به ذکر است که منظور از مفهوم تداع

 است.  دهیچیو دستگاه پ نیماش کیمختلف  یقطعات و بخش ها

 ر،یتواند تا یوابسته و مرتبط به هم م ین بخش هایا یسوار نیماش کیمثال در  یبرا

باشد که فرد  گریاز قطعات د یاریو بس رهیو غ نیموتور، بدنه، محفظه سوخت، در ماش

 نکهیکند و هم ا تیمهارتش را تقو نیتواند ا یهم مبخش ها  نیدرباره ا دنیشیبا اند

ابزار  نیبا ا نکهیا ایرا عرضه کند و  یرا تراش داده و طرح کارآمدتر یمیقد یطرح ها

 را خلق کند.  یتازه ا دهیا
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 یو بسته بند ییآرا نیتریتوان به هنر و یم یماد شرفتیپ یالزمه ها گریاز د نطوریهم

 یرا هدف قرار م یمشتر یناخود آگاه مایمهارت مستق نیاشاره کرد و از آنجا که ا

جذاب و  یاحساس گرا بوده و چون بسته بند یبه طور ذات یدهد و چون ناخود آگاه

جهت کسب  نیکند بنابرا یرا به طرف خود جذب م یناخود آگاه یچشم نواز به راحت

شکل  تان را به یفروش یمحصولتان تا سر حد امکان کاال شتریو فروش ب یمشتر

 . دیاستفاده کن یجذب مشتر یرابطه از روانشناس نیکرده و در ا یجذاب بسته بند

 یدیتول یکاال کیو  یمحصول زراع کیجذاب و چشم نواز  یکه بسته بند همانطور

 دیبه سود تول لهیوس نیبه طرف خود شده و بد شتریب یسبب جذب و جلب مشتر

 یصدق م زین یو انسان یشخص یبسته بند مورددر  یقانون کل نی. ادیافزا یکننده م

 داریکه هر چقدر فرد خود را به صورت جذاب و قابل و توانمند به خر یمعن نیکند. بد

کند.  یکسب م شترینظر مساعدش را ب زیعرضه کند به همان نسبت ن شیو کارفرما

 یظاهر تیجذاب یبسو یاست که به طور ذات یبه گونه ا یو ذات آدم تیچون ماه

 دارد.  کشش

لباس  دیاوال با دیکن یکارفرما مراجعه م کیبه  یکه جهت احراز پست یزمان نیبنابرا

 رایکامال محسوس باشد ز دیتان با یکشش چشم یو در ثان دیبه تن داشته باش یمناسب
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نوع چشمان  نیا یو خلوص فرد دارد و در ثان تیچشمان نافذ اوال داللت بر شفاف

به طور خودکار  یژگیو نیشخص بوده و چون ا یرو خودباو یریخود پذ انگریآشکارا ب

شما  داریعلت خر نیاست بد یمسر زیرا از فرد ساطع کرده و احساس ن ینیخوش ب

از آنجا که  گریشود. از طرف د یعرضه شده توسط شما م یکاال دیمستعد خر شتریب

علت  نیبد سازد یظاهر شخص را م زیدرون فرد است و درون فرد ن انگریظاهر فرد ب

 . میگرد یباز م یناخود آگاه لیبد یباز هم به نقش ب

و  یاحساس لیاز مردم با مسا یاریهمه همانطور که گفته شد چون برخورد بس نیبا ا

علت  نیاست، بد زیاحساس برانگ زین یظاهر تیمحور است و چون جذاب یناخودآگاه

به  دار،یفرد ارتباط برقرار کرده و با چشم خر یژگیو نیطرف مقابل به سرعت با ا

در هنگام  یظاهر یکند. پس به اصول بسته بند یفرد نگاه م یرایگظاهر جذاب و 

 . دیباش بندیپا یابیکار

 یفرد نیخواننده مطرح شود که چرا در ارتباطات ب یپرسش برا نیممکن است ا اکنون

کند.  یرا اتخاذ م یینها میه تصماست ک (یذهن )ناخود آگاه یبخش احساس نیاساسا ا

استدالل  هیمغز، از زاو یو عقالن افتهیاست که اگرچه بخش خود آگاه، رشد  نیا قتیحق

 یاریهمه مردم در بس نیدارد، با ا یذهن برتر یبر بخش احساس یو همه جانبه نگر
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است که  نیمسئله ا نیکنند و علت ا یبخش از ذهن خود استفاده نم نیاز موارد از ا

مردم عذاب آور است،  یمختلف برا یایکردن مسئله از زوا یاستدالل کردن و بررس

 یژگیو نیگرفته و ا میاز موارد فرد به سرعت تصم یاریعلت است که در بس نیلذا بد

 است. یمغز و ذهن متعلق به ناخود آگاه

ف جهت کسب نظر موافق طر یظاهر تیبا جذاب دیعلت است که فرد با نیلذا بد 

پوشش مناسب، در عمل  ییکارآ نکهیا یکند. برا کیاو را تحر یمقابلش ناخود آگاه

از تشخص از  یو حاک زهیآراسته و پاک یاست که با لباس یبه شما ثابت شود فقط کاف

 تیواقع نیتا در عمل متوجه ا دیرد شو یدسته از کارگران ساختمان ساز کیکنار 

نشدن لباستان  یاکثر کارگران به منظور خاک تیموقع نیاست که در ا نیا قتی. حقدیشو

 کیکه از  یفرد کیرفتار در مورد  نیروند و ا یراهتان کنار م یاز جلو شیشاپیپ

که در ادارات،  یمعن نیکند. بد یصدق م زیک اداره نیظاهر با ابهت برخوردار است در 

 دیکه با دیآ یکنند که از ظاهرش بر م یم یدگیرس یدر ابتدا به کار فرد نیمسئول

شخص  بینص رایلباس مناسب و گ قیتنها از طر ازیامت نیمهم و متنفذ باشد و ا یآدم

 شده است. 
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 یشهربان گاهیمنظور به کرات به پا نیگزارش بودم. بد هیدر کار ته یآنجا که من زمان از

بودم  تیواقع نیمکان ها به کرات شاهد ا نیکردم. در ا یمراجعه م سیو ادارات پل

شد با  یمکان ها م نیمناسب وارد ا یکه با سر و وضع یبا شخص یکه مقامات انتظام

مکان  نیکه با سر و وضع مخصوص ولگردها وارد ا یکاراحترام رفتار کرده و با خالف

که آدم ولگرد سان را فورأ  یمعن نیکردند. بد یرفتار م یشد به طور متفاوت یها م

دادند که با  یاجازه م یبود که به آدم حساب یدر حال نیبازداشتگاه کرده و ا یراه

صحبت کند. بله، لباس مناسب و با  لشیاشخاص مورد نظرش تماس گرفته و با وک

 برخوردار است.  یقدرت نیابهت از چن

 لیبنگاه فروش اتومب کی یاصل ریو مد سیشدن به اظهارات رئ قیراستا دق نیهم در

 یبرم یمقام عال نیباشد. بر اساس آنچه که از اظهارات ا زیتواند تامل برانگ یم زین

 کیشخص در آستانه فروش  نیا تیریکه بنگاه تحت مد یاست که زمان نیا دیآ

 میو تنظ نیانتقال ماش ییسودشان، کار نها شیجهت افزا ردیگ یقرار م متیگرانق نیماش

 نیفرد در تحقق ا نیاشان واگذار کرده و تجربه نشان داده است که  سیاسناد را به رئ

 لیفروش اتومب ریمد نیا تیاست که راز موفق نیهدف کامال موفق است. اما سئوال ا

 نهفته است؟ یزیدر چه چ متیگرانق یها
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ابتدا حمام کرده  یاز روبرو شدن با مشتر شیپ ریمد نیشخص ا نیبراساس اظهارات ا 

هم از  لهیوس نیشود تا سر و صورتش را اصالح کند تا بد یم شگاهیآرا یو سپس راه

سر و وضع آراسته اش قرار دهد و هم از نظر  ریرا تحت تأث یمشتر یاهرظ هیزاو

 شود.  یاعتماد به نفس او م تیچون ظاهر آراسته به طور خودکار سبب تقو ،یباطن

سبب جذب  یظاهر تیو جذاب یدهد نه تنها آراستگ یکه اشارات باال نشان م همانطور

فروش  ریهمانطور که مد یظاهر یشود بلکه پوشش مناسب و آراستگ یطرف مقابل م

با  زین یفرد شده و خودباور یخودباور تیبه طور خودکار سبب تقو دیگو یم لیاتومب

فرد هدفجر  یقدرت متقاعدساز لهیوس نیگفتگو بد یپراکندن احساسات مثبت در فضا

 دهد.  یم شیرا افزا

واحد آتش  کی سیسال رئ انهیمرد م نیآشنا بودم که ا یمن با مرد شیسال پ چند

طلسم  ینوع زندگ کیشان از  سیباور بودند که رئ نیبوده و همکارانش بر ا ینشان

طلسم  یزندگ یعنیباور همکارانش را  نیا کباریشده برخوردار است.  تیشده و حما

خنده  کیعبارت از زبان من شل نیا دنیگذاشته که او با شن انیدر م یشده او را با و

اما  شومیعبارت نم نیگفت که اگر چه من متوجه مفهوم ا یرا سر داده و پس از لحظات

 گرا و سرنوشت باور هستم. ریتقد یکنم که من آدم یاعتراف م
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که  یباور بوده ام که تا مادام نیابر  شهیبوده است که هم شیگرا نیلذا براساس ا 

است  نیعمل من ا وهینخواهم مرد. ش یعیطب ریواحد هستم هرگز به مرگ غ نیا سیرئ

 تیرا هدا قیحر یاطفا اتیزده حاضر شده و عمل قیحر یکه در مکان ها یکه هر بار

 یباورم که تا مادام نیرسم کرده و بر ا یا رهیدا د،یکنم، به دور خودم با گچ سف یم

کند  ینم دیمرا تهد یخطر چیده هستم هش جادیا دیو هاله سف رهیدا نیکه در درون ا

 یم یکه در مجاورت ما زندگ یکه بچه بودم از سرخ پوستان یشگرد را زمان نیو من ا

 کردند، آموخته ام. 

است که  نیا قتیخرافه بپندارند اما حق کیاعتقادم را  نیو اگر چه مردم ممکن است ا

آتش جانم  یمدت در دل شعله ها نیا یبه کرات در ط یخرافه باور الحبه اصط نیا

 دیهاله حافظ سف نیبه ا یآتش نشان به علت باورمند نیا ،یرا نجات داده است. بار

در  ینمرده و در سن هفتاد و چند سالگ یعیرطبیکه گفته بود به مرگ غ یهمانطور

 شد. یباق ارید یراه یعیبه طور طب تینها

 ریناپذ بیتن و آس نیآتش نشان روئ نیدهد ا ینشان م یمورد مثال نیا ههمانطور ک 

را از سرخ پوستان به ارث برده باشد و چه معتقد به سرنوشت بوده  یمنیسپر ا نیچه ا

هاله حافظ  نیاست که ا نیاست ا ریدناپذیو چه سرنوشت باور بوده باشد آنچه که ترد
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شخص نشده بلکه  نیتنها منحصر به ا تجربه نیبوده و ا قشیبرخاسته از باور عم دیسف

 نیبه شکل مستند وجود دارد که ا یادیز اریمکتوب و مستند موارد بس خیتار یدر ط

هاله حافظ  نیکرده اند بلکه به واسطه اعتقاد به ا ییشگویاشخاص نه تنها مرگشان را پ

 عبور کرده اند. یبیسآ چیبدون ه یزبانه کش یاز دل آتش ها دیسف

طلسم و  ،یاشاره کرد که نقش نظر قربان ییایبه اش توان یرابطه م نیدر ا نطور،یهم 

از رانندگان بر  یکه برخ یمعن نیکنند. بد یم فایاستفاده کنندگان شان ا یرا برا ذیتعو

به طور خودکار در برابر حوادث جاده  طردافع خ یایاش نیباورند که با قرار دادن ا نیا

 در امان خواهند بود.  یا

. لذا ردیگ یفرد نشأت م یاز باور قلب دیبدون ترد زیجان ن یب یایاش نیکار کرد ا

 مانیو ا یکه از دست اعتقاد قلب میهست یشمار است که مدع یمستندات ب نیبراساس ا

تواند خطر خاکستر شدن  یم اقعبه و یباورمند واقع کیبر آمده و  یهر کار نیراست

 خوردار است. بر دیهاله حافظ سف کیدر آتش را از خود دور کند چون از 
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 تیاز خاص یکه احساسات و افکار و رفتار آدم میشده ا ادآوریکتاب  نیکرات در ا به

از قدرت رسوخ  ایباشند و  یافکار قو نیاگر ا ژهیبرخوردار است به و یکنندگ تیسرا

ارتعاشات  ریشود فرد تحت تأث یعلت است که گفته م نیبرخوردار باشند لذا بد ییباال

 . ردیگ یطرف مقابلش قرار م یفکر

 

توان از مورد زن و شوهر، مادر و کودک و سگ و صاحبش مثال آورد  یراستا م نیدر ا

 یطوالن یو هم سقف یارتباط در دراز مدت در اثر هم کنار نیکه طرف غالب و مسلط ا

 یایدر دن قتیحق نیکند و ا یم لیرا به طرف مقابل تحم شیافکار و رفتارها تیدر نها

در صورت معاشرت بلندمدت با  زین یخانگ وانیح نکند. چو یصدق م زین اناتویح

 شتریهرچه ب تیواقع نیشود و ا یو احساسات او آراسته م یصاحبش به خلق و خو

 یم هیرا توج فردبودن احساسات و افکار را ثابت کرده و انتخاب آگاهانه  یاصل مسر

 کند. 
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برخوردار است و چون  یکنندگ تیسرا تیاز آنجا که احساسات و افکار از خاص ،یبار

سعادت  ریفرد جهت تسخ نیبه احساسات مثبت است. بنابرا لیمتما یانسان به طور ذات

 زین اتیفیک نیمسلح شود و چون ا یژگیو نیندارد که به ا نیجز ا یچاره ا یابیو کام

که ناخود  میشو یمتوجه م یلت به سادگع نیداست ب یساخته و پرداخته ذهن آدم

 کند. یاعمال قدرت م زیحوزه ن نیدر ا یآگاه

 گرانیاست نه تنها فرد در تعامل با د شبرندهیمثبت پ یبه هر شکل از آنجا که باورها 

حشر و نشر داشته باشد که  زین یارتعاش را از خود ساطع کند بلکه با اشخاص نیا دیبا

از  یساز یزندگ یو الزمه ها یروباباور ،ییعملگرا ،یدواریام ،ینیسرشار از خوش ب

 دست باشد.  نیا

و ارتعاشات  امواجکه  میدان یتوجه به آنچه که در فوق بدان اشاره شد، اکنون م با

شرکت  کیبرخوردار است و از آنجا که در  یکنندگ تیسرا تیاز خاص یتیشخص

کنند و چون سود و  یمشرکت هماهنگ  نیا سیرئ تیپرسنل آن خود را با شخص

شرکت  انیآن است و چون دود ز سیبد رئ ایخوب  تیشخص یشرکت در گرو انیز

که سرنوشت فرد  ییها طیعلت در مح نیرود بد یم زیگناه ن یبه چشم کارمند جزء ب

تمام متوجه  یتیبا حساس دیشرکت با رهیمد أتیاست فرد و ه سیرئ تیوابسته به ماه
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 یبز گر به راحت کیعبارت،  یواقع یبه معن تیموقع نیموضوع باشند. چون در ا نیا

اصل  نیشمار ا یب یکند. الزم به ذکر است که از موارد مثال یکله را گر م یبزهاهمه 

 هیاز زنان در اثر گر یانداختن جمع هیتوان به گر یبودن احساسات( م یمسلم )مسر

اشاره کرد. و  دنیکش ازهیبودن عمل خم یبودن خنده و مسر یزن و مسر کیتنها 

رساند، با  یرا به اثبات م یاحساس اشاتارتع تیسرا تیواقع یبه سادگ اتیواقع نیا

که در  دیدان یفصل گفته شده است اکنون خوب م نیتوجه به آنچه که تاکنون در ا

 ( اشاره شده است. ی)عقالن ینیزم یها یابیاز الزامات کام یفصل به برخ نیا

و چون فرد  دیبودن احساسات شده ا یاز آنجا که اکنون متوجه اصل مسر نطوریهم

 ،یدواریام ،ینیتا سر حد امکان نماد خوش ب دیسعادت با ریو تسخ ییایجهت پو

مثبت فرد  تیتواند شخص یم زیباشد و چون جو نامطلوب ن یریو خودپذ یخودباور

 یابیکام ریدر مس وستهیفرد جهت حرکت پ نیرا در دراز مدت دگرگون کند. بنابرا

واداده و دلمرده معاشرت  وسرخورده  ن،یتا سرحد امکان نه با اشخاص بدب دیبا یماد

 طیمح نیمرگ دهنده بگذارد. چون ا یدلمرده و بو ن،یغمگ یکرده و نه پا در مکان ها

 . راندیم یم جیفرد را بتدر یبه زندگ لیها م
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 یگرید هیاز زاو ندهیفزا یو ترق یابیست که به موضوع کامنقطه از بحث بهتر ا نیا در

 اریشود که اساسا چرا بخش بس یپرسش آغاز م نینگرش تازه با ا نیشود و ا ستهینگر

از مردم به مقام  یبوده و تنها تعداد اندک ریدنباله رو و فرمان پذ یبزرگ مردم اشخاص

 رسند؟ یم یو رهبر استیر زیغبطه برانگ

از  شتازانیبرخالف رهبران و پ ردستیاست که اشخاص دنباله رو و ز نیپاسخ ا 

ترس  نیترسند و ا یتنه م کیاتخاذ تصمیم و حرکت و اقدام  ت،یمسئول رشیپذ

 یسازد. اکنون پرسش یم زیاست که آنها را از افراد خودساخته و شاخص متما ردستانیز

چه رازها و  میاذ تصماتخ ایو  یمیتصم یکه در دل ب است نیشود ا یکه مطرح م

 نهفته است؟  یمعجزات

که از  یحاصل اقدام و عمل است آدم یو ترق شرفتیکه پ ییاست از آنجا نیپاسخ ا

محروم است چون  جهیاساسأ از کسب نت لهیوس نیمحروم است بد یریگ میتوان تصم

و اکثر رهبران و افراد ممتاز  تاس عیسر ماتیشهامت اتخاذ تصم یتحقق هدف در گرو

 هستند.  میسه یژگیو نیدر ا
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 کی یفیعمل محور فرد بوده و بالتکل یضعف و ناتوان انگریآشکارا ب یعمل یب نطوریهم

 شتریمسئله هر چه ب نیفرد دامن زده و ا یبه عدم خودباور شتریهرچه ب زیمسئله ن

 یکه در صورت برخوردار تاس یدر حال نیبرد و ا یفرد را در گرداب مشکالت فرو م

هم فرد از مواهب اقدام و عمل برخوردار  لهیوس نیبد ع،یسر یریگ میفرد از قدرت تصم

 تیابراز وجود و جزم کردن عزم به طور خودکار سبب تقو نکهیشود و هم ا یم

محرکات است که فرد را به  نیفرد شده و ا ییو حس خوداتکا هیو روح یخودباور

دست گذاشتن.  یحاصل اقدام است نه دست رو زین شرفتیاقدام سوق داده و پ یسو

نهفته  عشانیسر یریگ میاز اشخاص در قدرت تصم یبرخ یو ترق شرفتیبله، راز پ

  است. 

باور  یمعجزه آسا یکتاب و قدرت درمان نیا یدرباره باور درمان ییمن ادعا اگرچه

است که از آنجا که سالمت روان  نیاست ا ریدناپذیندارم. اما آنچه که ترد نیراست

اثرات مثبت تفکر متراکم  نیکند بنابر ا یم فایا یسالمت جسم یرا بر رو ینقش مهم

 یاست که برخ یروش نیاست و ا ریانکارناپذ ها یماریعالج ب یشده بر رو یجانیو ه

از آن استفاده کرده و شواهد  شانیمهار عوارض جسمان یبرا یمانیو ا یاز مکاتب فکر

 ها مؤثر است.  یماریدر مهار ب یدرمان مانیاست که ا نیاز ا یحاک یاریبس
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 یماریب ینشدن برا لیاصالت قا قیاز طر یحیمثال باور دارندگان به درمان مس یبرا

 گریاز مکاتب د یکرده و برخ یریباورمند جلوگ فرداز تعرض آنها به  لهیوس نیها بد

کاهند. همانطور  یم یماریشکل از ابعاد تعرض ب نیها بد یماریبه ب ییاعتنا یبا ب زین

دهد  یم لیدرمان ها را باور و اعتقاد تشک نیشود از آنجا که اساس ا یکه مالحظه م

ساخته است.  یکارهدفمند هر  یشد که از دست باور قلب یتوان مدع یعلت م نیبد

هنوز مشخص نشده است با  یالزم به ذکر است که اگرچه قدرت شفابخش باور درمان

 یروح اتیفیک یدیترد چیباورند که بدون ه نیاز صاحب نظران بر ا یاریهمه بس نیا

 .اثرگذار است یماریقدرت تعرض ب یبر رو یمنف

 ینقش احساسات منف یاز محافل علم یتاکنون در برخ ربازیاگرچه از د گریطرف د از

مورد  یجسمان یها یماریدر بروز ب رهیو اضطراب و غ یچون ترس، نفرت، نگران یا

 قرار گرفته است.  دییتأ

 یا مقالههمه  نیاعالم نشده است. با ا یهنوز هم به طور رسم تیواقع نیهمه ا نیبا ا

 یچاپ شد، حاک فیدر مجله ال 1945در سال  یموسوم به طب روان تن هیکه در نشر

آسم  ونجه،یچون تب  ییها یماریتواند بسترساز ب یم یمنف جاناتیاست که ه نیاز ا

و عوارض  ،یسرماخوردگ ابت،ید ،یسمیمشکالت رومات ،یقلب یها یینارسا ،یتیبرونش
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کند که  یثابت م گریبار د تیواقع نیشود و ا تیو حساس ریکه ل،یچون زگ یپوست

 سازد.  منیا یتواند فرد را در برابر عوارض جسم یم یشیو مثبت اند ینیچگونه خوش ب

 یافزوده م یو درمان روح یآنجا که امروزه بر تعداد باور دارندگان به روان درمان از

است که اگر چه  نیگوش روان در مانجو باشد ا زهیآو دیکه همواره با یشود، نکته مهم

 ناتیتلق شیجربه و مهارت و تخصص حرفهابر ت هیتواند با تک یروان درمانگر م کی

درمانجو  نیا جه،یهمه جهت کسب نت نیکند. با ا فردرا متوجه روح و روان  یدرمان

 ییکه فرد دگر القا یکند. چون تا مادام یم فایرا ا یمعادله نقش مهم نیاست که در ا

 دیآ یبدست نم یمثبت جهینت چینکند ه (به نفس نی)تلق ییبه خودالقا لیدرمانگر را تبد

 قیاش از طر یماست که فرد جهت مهار عوارض جس تیواقع نیو درست براساس ا

 استفاده کند.  یدرمان یو ناخودآگاه نهیآ یاز روشها ییتواند به تنها یم یباور درمان

 نیاز جمله دکتر را یاز پژوهشگران دانشگاه یقرن گذشته برخ ۷۰آنجا که در دهه  از

( یعی)فراطب یکیزیو متاف یماورائ یها دهیاز پد یدرباره برخ قیحقاز دانشگاه دوک به ت

عالقمند  ییشگویو پ ینیب بیو انتقال فکر از راه دور(، غ ی)دور آگاه یچون تله پات

کرده و سبب عالقه شان به  جادیمردم ا نیرا در ب یادیز یسروصدا مسئله نیشدند، ا

 شد.  دهیپد نیا
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از  یآسمان یاز کتابها یاز نوع فوق در برخ ییها دهیاست که اگرچه پد نیا تیواقع

 یرا ب لیمسا نیاز مردم ا یاریقرار گرفته است. اما امروزه بس دییمورد تأ لیجمله انج

 یدر حال نیو ا رندیگ یها را به باد تمسخر م دهیپد نیاساس انگاشته و باور دارندگان ا

از اصالت  تیحکا سیو انگل کایآمر یانجام شده در پژوهشگاه ها قاتیاست که تحق

 دارد.  یکیزیمتاف یها دهیپد نیداشتن ا

( کماکان مورد تمسخر ی)دور آگاه یتله پات دهیکه گفته شد هنوز هم پد همانطور

از محققان،  یبرخ یها افتهیاست که براساس  یدر حال نیاز مردم بوده و ا یاریبس

 عهیبه ود یقدرت در وجود هر انسان نیباورند که نه تنها ا نیبر ا شمندانیاز اند یبرخ

 لهیوس نیبد دهیپد نیعمل ا سمیبا شناختن مکان ندتوا یگذاشته شده است بلکه فرد م

 استفاده از اهداف خود استفاده کند.  یقدرت در راستا نیاز ا

 یفراتر از حواس و افکار ماورائ یچون امواج ذهن ییالزم به ذکر است که موضوع کتابها

از  یبرخ هیدست در دهه پنجاه قرن گذشته دست ما نیاز ا ییها هدیدر باره پد

 بوده است. یماورائ گرانپژوهش
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توان از دکتر  یم یتله پات دهیدانشمندان و محققان عالقه مند و باورمند به پد نیاز ب 

 شاتیرا با آزما دهیپد نیمحقق اصالت ا نیاز دانشگاه دوک نام برد که نه تنها ا نیرا

 ابطهقدرت ر نیباور است که نمود ا نیقرار داده است بلکه بر ا دییانجام شده مورد تأ

باور  نیمعجزه، باور بوده و ا نیمنشاء ا سربا قدرت باور و فکر دارد چون  یتام و تمام

 کند.  یم یماورائ دهیپد نیدار است که فرد را مستعد تجربه ا شهیر

 نیاست و چون دکتر را نیه موافق دکتر راچهر نیبه هر شکل از آنجا که شاخص تر

 ییکایروح است را در هفته نامه آمر یتحت عنوان انسان دارا یمقاله ا 1946در سال 

کتاب حاضر قرابت  یمقاله با سوژه و محتوا نیا یبه چاپ رسانده و چون محتوا

از نظر خواننده  نیمقاله دکتر را یاصل یفرازها ریعلت در ز نیدارد. بد یآشکار

 شود.  یگذرانده م

 میپرسش آغاز کن نیموضوع بحث را با ا نیاست که جهت بحث کردن درباره ا بهتر

روشن  ند؟یگو یروح و روان بودن انسان چه م هیدرباره نظر یعلم یها افتهیکه اساسا 

 نیکه ا میبرو یبه سراغ علم روانشناس دیپرسش با نیاست که جهت پاسخ دادن به ا

روح و روان بودن انسان  هیکند چون نظر یم وسیرابطه کامال ما را ما نیدر ا زیم نعل

 کامال حذف شده است.  یروانشناس یاز کتابها
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 به اصطالح روانشناسان صحبت کرده ام.  نیکه من درباره ذهن با ا یبار هر

که  ییداده اند. تو گو حیلبخند مل کیحالت تنها جوابم را با  نیتر نانهیآنها در خوشب

روانشناسان تحت  نیهمه ا بایرسد که تقر ی. به نظر مستیاز مغز ن یاساسأ روان بخش

 ،یکه ماد یباورند که هر موضوع نیکه بر ا ندشده ا یتأثیر موج غالب و حاکم کنون

روح و روان  ی. بله، اکثر روانشناسان براستین شیب ینباشد خرافه ا ینیملموس و ع

 . ستندیلت قائل ناصا یآدم

 یماد یتنها برا یفراماد یها دهینگران به پد یکه گفته شد، علم زدگان و علم همانطور

توانند هر  یم یباورند که با نگرش ماد نیاتفاقات اصالت قائل هستند و بر ا نیبودن ا

و  دهیبا پد انیماده گرا یاست که گاهگاه یدر حال نیکنند و ا هیرا توج یا دهیپد

 کردن آن اتفاق عاجز هستند.  هیشوند که از توج یمواجه م یاتفاقات

خواب،  انیاشاره کرد که در آن فرد در جر یتوان به مورد یم ها دهیپد نیاز جمله ا

به  ایدر حال مرگ هستند و  ایکه  ندیب یرا م یکانینزد ایالوقوع آشنا و  بیمرگ قر

صادق مرگ محور چنان واضح است  یاخواب ه نیشوند. ا یم یباق ارید یراه یزود

آورد. اگرچه ممکن است  یم ادیخواب را به  نیا اتیهمه جزئ نندهیکه فرد خواب ب
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 رد،یبه خود بگ تیچند روز پس از تجربه شدن، رنگ واقع ایخواب چند ساعت  نیا

 یم هیرا چگونه توج نندهیفرد خواب ب یقدرت دور آگاه نیاست که علم ا نیسئوال ا

 کند؟ 

 نیاست که ا نیا یرمادیغ یها دهیپد نیبا ا انیبرخورد علم باوران و ماده گرا نیاول

اتفاقات  نیا دینگرش درست باشد با نی. اگر استیاتفاق ن کیاز  شیب یزیاتفاقات چ

به اصطالح اتفاقات قابل  نیاست که تعداد ا یدر حال نینادر و کم وقوع باشد و ا اریبس

 ریغ یها دهیپد نیبودن ا یاز صاحب نظران، اتفاق یبرخ وزهتوجه است. خوشبختانه امر

زنند.  یم یدامنه دار یهایقرار داده و درباره آن دست به بررس دیرا مورد ترد یماد

غرض و صادق ثابت کنند که قدرت ذهن در  یمحققان ب نیا یبه هر شکل اگر روز

 یطبقه بند یحانرو ستمیس کیدر  دیگنجند در آن صورت ذهن با یمکان و زمان نم

 . یماد ستمیس کیشود نه 

 یادراک فراحس ،یبه تجارب روان یحاصل اصالت بخش ریاخ یسالها یدر ط یبار

(ESPبوده که ا )شود. فرد با استفاده از  یم ینیب بیو غ یمفهوم خود شامل تله پات نی

چون  یکیزیارتباط به حواس ف یکه کامال ب ابدی یدست م یبه اطالعات قیدو طر نیا

 است.  ییو شنوا یینایب
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کند که  یم یآزمون شونده سع یدور آگاه یتله پات یک آزمون عملیمثال در  یبرا

در  نیمجاور است و ا یدهد که در اتاق صیرا ذهنأ تشخ یشخص یعدد ذهن ایکارت و 

دهد. در  صیکارت را تشخ تیماه قایدق دیفرد با ینیب بیاست که در آزمون غ یحال

 یدر حال نیبوده و ا گرید یفرد ی( حالت ذهنESP) یادراک فراحس یه پاتکالم، تل کی

 است.  ءیش کی یادراک فراحس ینیب بیاست که غ

 ییها دهیو پد میکه مفاه میدان یتوجه به آنچه که در فوق بدان اشاره شد اکنون م با

 یها دهیبه پد دنی( حاصل اصالت بخشی)ادراکات فراحس ینیب بیو غ یچون تله پات

 یو برخ سیانگل یاز دانشگاه ها یاست که اگر چه در برخ نیا قتیاست. حق یفراماد

ها صورت گرفته است. اما  دهیپد نیدرباره ا یقاتیو تحق شاتیآزما گرید یاز کشورها

 وهیگفت که تنها ش دیعلت با نینبوده است. بد کیستماتیو س یاصول قاتیتحق نیچون ا

است از اصالت  یقاتیگروه تحق نیعضو شاخص ا نیدانشگاه دوک که دکتر را شیآزما

 برخوردار است. 

و استاندارد ثابت شد که فرد تحت آزمون از  یاصول شیکه پس از آزما یزمان ،یبار

 برخوردار است.  ییگو بیو غ یقدرت تله پات
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 یقدرت فراماد نیپاسخ داده شود که ارتباط ا یپرسش اصل نیبه ا دیدر آن صورت با

  ست؟یچ یکیزیف نیبا قوان

صورت  نیتوان در ا یم ایقدرت حاکم نباشد، آ نیبر ا یکیزیف نیکه قوان یو در صورت

 انگاشت؟  یروحان یها دهیقدرت را هم ارز و هم جنس تجارب و پد نیا

 

 ی( در ابعاد مکانینیب بیو غ ی)قدرت تله پات یسنجش ادراکات فراحس خوشبختانه

با  شی)فرد تحت آزما یسنجش تنها فاصله آزمودن نیساده است. چون در ا اریبس

 یصدا ب کی یمکان شاتیشد و آزما یم ادیکم و ز ریپذ ییگو شیپ یایکارت ها و اش

 یکینزد ایو  ی. به زبان ساده تر، دورندندبه اثبات رسا ءیاثر بودن فاصله فرد را با ش

 جینداشت و نتا یدنآزمو انهیدر قدرت دور گو یریتأث چیذهن فرد ه ایو  ءیفرد به ش

 یکیزیف اتیفیک یخاص و به طور کل یو مانع هیکرد که زاو یثابت م یحاصله به سادگ

( ESP) یمربوط به ادراکات فراحس یشکست آزمون ها ایو  تیدر موفق یریتأث چیه

 ندارد. 
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در رابطه با بعد  یمرتبط با ادراکات فراحس یحاصله از آزمون ها جیکه نتا همانطور

 ی. آزمون هاستیبه بعد مکان ن دیوجه مق چیقدرت به ه نیمکان ثابت کرد که ا

 بیو غ ییشگویاست که قدرت پ نیاز ا یحاک زیصورت گرفته در رابطه با بعد زمان ن

آشکارا ثابت  ا،یگو یو علم یعمل جینتا نیو ا نبودهبه بعد زمان  دیمق زین هایآزمودن ینیب

 ستین یو مکان یزمان یوجه تابع محدوده ها و مرزها چیبه ه یکند که ذهن آدم یم

علت  نیشده است، بد دییتأ زین یگرید یها شگاهیحاصله در آزما جهینت نیو چون ا

 یها و خواص یژگیاز و یاست که ذهن آدم نیا شمندانیاند نیامروزه باور غالب در ب

با  دهیپد کیبودن  یکیزیدار است و چون فبرخور یکیزیو ف یفراتر از اختصاصات ماد

شود و چون ذهن با توجه به  یم نییو تب فیتعر یو مکان یزمان یریپذ تیمحدود

توان گفت که  یعلت م نیگرفته فراتر از زمان و مکان است. بد تصور شاتیآزما

 برخوردار است.  یرمادیو غ یروحان یتیاز ماه یذهن آدم

 جیاست که اگر چه نتا نیاشاره کرده و آن ا یکه به نکته مهم نمیب یالزم م نجایا در

کند. با  یم تیرا تقو یبه اصالت تجارب فراماد یباورمند شاتیآزما نیحاصله از ا

 از اندازه ما را ذوق زده کند. شیب دینبا جینتا نیهمه ا نیا
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مفهوم  نیهمه ا نیکند. با ا ید مییانسان را تأ یروحان هیفرض جینتا نیچون اگر چه ا 

به آن پاسخ داده شود  دیرا به همراهش دارد که با یا دهیچیروح( سئواالت پ هی)فرض

 هستند:  ریپرسش ها به قرار ز نیو ا

 روح توان جدا شدن از بدن را دارد؟ ای: آالف

 است؟  اتیفرد، قادر به تداوم ح یروح پس از مرگ جسم ایآ ب: 

ارتباط  زندهتواند با اشخاص  یروح م ایآ اتیروح از ح ی: در صورت برخوردارپ

 برقرار کند؟ 

 ایارواح و  ریسا باارتباط روح را  نطوریتوان گفت؟ هم یچه م ی: راجع به روح جهانت

 کرد؟  هیتوان توج یخداوند را چگونه م

بوده و  یمذهب یفوق مرتبط با آموزه ها یشود پرسش ها یکه مالحظه م همانطور

 نشده اند. دهیچیمقوالت پ نیوارد ا یصاحب نظران هنوز به طور جد

 م،یادعا کن شاتیآزما نیحاصله از ا جیبر نتا هیبا تک میتوان یاما آنچه که اکنون ما م 

 یو نم ودهو همه شمول نب ریهمه گ یا هینگرانه انسان فرض یماد هیاست که نظر نیا

کند. به  نییو تب هیرا توج رهیو غ ینیب بیغ ،یاز جمله تله پات یفراماد یها دهیتواند پد
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 نیبرخوردار است که فراتر از قوان ییها تیزبان ساده تر، انسان از جنبه ها و ظرف

 کرانیانسان است که قدرت ب یفراماد یها ییتوانا نیزمان و مکان بوده و ا یکیزیف

 نیا یقدرت در گرو نیا ترشیکند و ملموس شدن هرچه ب یم هیتوجرا  یذهن آدم

فوق پاسخ دهند که در حال  یو پژوهشگران به سئواالت روح شمندانیاست که اند

 باوران سرسخت مواجه شده است.  نیحاضر با مخالفت د

 مانیبر ا یمبتن یمذهب یباورند که آموزه ها نیباوران بر ا نیدسته از د نیچون ا

 قیباره تحق نیدر ا دیمسئله پژوهشگران نبا نیبوده و به علت ا شیآال یمحض و ب

فوق هم  یها یاگر چه با توجه به مباحث و اشارات و بررس نکهیکنند. جان کالم ا

 یروح از جسم باور داشت، اما چون به احتمال قو زیو تما ییتوان به جدا یاکنون م

دانشمندان  کند و چون یثابت م تینها ررا د هیباور اول نیا یدامنه دار علم قاتیتحق

 هراس دارند. هیفرض نیمحافظه کار از اثبات ا

است  یدر حال نیکنند و ا یم یریموضوع جلوگ نیاالمکان از طرح ا یعلت حت نیبد

کامل روح با جسم نخواهد بود. چون  یارتباط یب یروح از جسم هرگز به معن ییکه جدا

تعامل و کنش و  در حال وستهیپ ار،یبس رکاتجسم و روح به علت دارا بودن مشت

از اختصاصات مشترک باشند  یهستند. چون اگر جسم و روح عار گریکدیبا  واکنش
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دهد  یو قانون نشان م تیواقع نیاثر بگذارند و ا گریکدیتوانند بر  یدر آن صورت نم

که  ردیسرچشمه بگ یناآشکار اتیاز واقع دیجسم و روح با یکه تظاهرات و جلوه ها

و  یکیزیف ین حوزه ناشناس که فراتر از قوایاست و ا یو روحان یکیزیف اتیفیک یورا

 کاشفکلمب  ستفیچون کر یبه فرد ازیو ن ماندهیاست، کماکان ناشناس باق یذهن

کاشف  نی. و ادیقلمرو پنهان ذهن را بگشا نیا کیتار اتیجزئ یاست که روز کایآمر

شجاع بوده و بتواند مثل او با  انوردیدر نیبه مثل ا دیو مرموز ذهن با دهیچیابعاد پ

 برخورد کند.  یو به شکل خنث طرفانهیذهن ب یاطالعات کنون

نه تنها  تهیسیالکتر انیاست که در حوزه جر نیاز ا یشواهد موجود حاک ،یبار

باورمند بودند بلکه  یتله پات یفراماد دهیبه پد یتسال، مارکون سون،یچون اد یدانشمندان

 یو اصالت تله پات تیواقع ایتانیبر یروان یانجمن پژوهش ها یساله اعضا ستیب قیتحق

 قرار داده است.  دییرا مورد تأ

است که همه  نیمورد توجه خوانندگان باشد، ا دیکه با یهمه نکته مهم نیا با

کنند، بلکه باورمندان به تله  ینم دییرا تأ دهیپد نینه تنها ا شمندانیپژوهشگران و اند

 . رندیگ یبه باد استهزاء م زیرا ن یپات
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نبوده بلکه  دوکتنها مورد باور پژوهشگران دانشگاه  یتله پات تیواقع گریطرف د از

نگه  یکه سگها و اسب ها را به صورت خانگ یبه کرات توسط اشخاص تیواقع نیا

 نیاز ا یحاک زین یاریقرار گرفته است و مستندات بس دییمورد تأ زیکنند ن یم یدار

 زیارتباط برقرار کرده و من ن گریکدیقدرت با  نیا قیاز طر یبدو ینسان هااست که ا

 دهیپد نیبه قدرت ا قایبرخورد کرده ام که عم یسالها با اشخاص برجسته ا نیا یطدر 

 دارند. مانیا

 یکه احساس م یبرجسته به من گفت که هر بار ریمد کی شیپ یمثال چند یبرا 

فکر دور شدن  یکند، به طور ذهن یاز اندازه وقتم را تلف م شیکنم که ارباب رجوعم ب

منظور در ذهنم  نیمثال من بد یکنم. برا یالقاء م بلماز خودم را در ذهن طرف مقا

کنم و  یرا تکرار م یبرو نجایاز ا دیاالن با نیشود و هم یم رتیچون دارد د یعبارات

به سرعت شرش را کم کرده  فکر در ذهن فرد مزاحم، او نیبا نشستن ا نکهیا بیعج

 یتله پات ییبه کارا زیکه شما ن یکشم. در صورت یم ینفس راحت لهیوس نیو من بد

مهمان کنگر خورده  کیاز شر  یجهت خالص زیشما ن دیداشته باش مانی)انتقال فکر( ا

است که  یمنظور فقط کاف نی. چون بددیابی ییشکل رها نیبد دیتوان یو لنگر انداخته م

 . دیلب زمزمه کن ریشده است را در ز رتیچون برو خونه ات و د یعبارات
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 یاستدالل م نطوریواکنش فرد به اصطالح مزاحم ا نیا هیدر توج دزدگانیاز ترد یبرخ

نداشته  زبانیفرد م یبه قدرت تله پات یارتباط چیکنند که ترک گفتن فرد مزاحم ه

دارد که  یاو است که فرد را وام هقرارانیب یو رفتارها زبانیصورت م اتیفیک نیبلکه ا

 نیا دزدگانیترد تیذهن نیجهت رد ا دیتوان ینشود. شما م زبانیممزاحم  نیاز ا شیب

مشروط  د،یشو یمتوجه اثر وقدرت تله پات یتا به راحت دیمسئله را با مهمانتان امتحان کن

که مطالب مراجعه کننده به شما به  دیاستفاده کن یقدرت تنها در صورت نیبر آنکه از ا

حالت بهتر  نیدر ا یباشد. بله، تله پات اکمشما ح نیباشد و سکوت در ب دهیرس انیپا

 شود.  یکارساز م

 یام بهتر خواننده را با قدرت تله پات یتجربه شخص نیشدن به ا قیراستا دق نیا در

بزرگ واقع  ین ادارساختما کیشرکت من در طبقه دوم  شیکند. چند سال پ یآشنا م

کردم که سرانجام دفتر ما به  یساختمان کار م نیبود و من چند سال در طبقه دوم ا

است که  نیداستان و تجربه ا نیا بینکته عج اساختمان منتقل شد. ام نیطبقه دهم ا

 یم یشدم، به آسانسور چ یکه جهت رفتن به طبقه دهم وارد آسانسور م یهر بار

 کند.  ادهیطبقه پ نیگفتم که مرا در ا
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 دم،یشیاند یساختمان م نیکه به کار کردن در طبقه دوم ا یفاصله هر بار نیاما در ا

 نیو بداند که من سالها در طبقه دوم هم سدمسئول آسانسور بدون آنکه مرا بشنا

کرده ام آسانسور را در طبقه دوم ساختمان متوقف کرده و با نگاهش  یساختمان کار م

 یبه تازگ یبود که آسانسورچ یدر حال نید که وقت خروجم است و افهمان یبه من م

 وشنامخ شیکش کی دییمورد تأ تیواقع نیاستخدام شده بود و ا یبلوک ادار نیدر ا

 هست. زیکاست ن کیفیپاس هیناح

 

احساس  یمرد روحان نیکه ا یهر بار شیکش نیاکه براساس اظهارات  یمعن نیبد 

نو دارد  ادبودیپنجره  ایتازه تر و  یبه دسته گل ها ازین شیسایکرده است که کل یم

 نیا یفکر و ذهن متوجه اعضا قیخواسته اش را از طر نیبوده است که ا یفقط کاف

 توسط مومنان اجابت شود.  شیچشم برهم زدن خواسته ها کیکند تا در  سایکل

 

اتفاقات  نیاز ا یکی. است زیبرانگ رتیبه واقع ح زین گرید یایرابطه اتفاقات گو نیهم در

 لیفرد در ماه آور نیشود که ا یآندروز م یرو یآقا بیمربوط به تجربه غر بیعج

کرده و  میرا تنظ یفیشد که آهنگ و تصن یمدع ییویبرنامه راد کیدر  1945سال 

در آلمان پخش  کسانی ینتها نیآهنگ با هم نیزودتر، هم یپخش کرده است که قدر
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افکار  یعلت است که به راحت نیاتفاق بد نیا یزینگبرا رتیحشده است و غرابت و 

دهد.  یرا تحت الشعاع قرار م نیهمزمان، اشخاص مختلف در نقاط مختلف کره زم

 یجهت چاپ به دفتر مجله ا کایآمر یساحل غرب هیدر ناح یمن مقاله ا شیپ یچند

محتوا و مضمون  نیبا ا یاز شرق مقاله ا شتر،یشد که پ یمدع ریمد نیفرستادم که ا

 است.  دهیبه دستش رس

 

 یخودش را مخترع تلفن م یاست که البشاگر نیاز ا یاسناد و شواهد حاک نطوریهم

را  لهیوس نیباور است که دست کم همزمان با او ا نیداند نه گراهام بل را، چون بر ا

اکتشاف و اختراع همزمان  تیتواند منکر واقع یکس نم چیاختراع کرده است و ه

 شود.  رهیو غ نیو مصنف نیمخترعان، مهندس سندگان،یچون نو یابغنو

 

ام  یبه تجارب شخص گریبار د یتله پات دهیپد یینها دییباالخره بهتر است که در تأ و

کتاب  یکنون شیرایو میو تنظ فیکه در حال تأل یاست که زمان نیاستناد کرده و آن ا

 کرد. یکه توجه ام را به خودش جلب م یبیحاضر بودم، مسئله عج
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کتاب در رابطه  نیا غیو تبل روشف ریمن با مد یها دگاهید یو هم نظر یاو هم خوان 

 نیناشر ا یها دگاهید یهم خوان ایکتاب بوده و ثان نیبا حک و اصالحها و اضافات ا

و  تجربه زنده نیانجام شده توسط من بوده و ا شیمرتبط از پ یکتاب با پژوهش ها

برخوردار  یگریکند که افکار از قدرت انتقال و القاء به د یثابت م یبه راحت یشخص

تحقق  ریبه س لهیوس نیبد ییراهکار جادو نیا سمیتواند با آموختن مکان یو فرد م ستا

سرعت ببخشد. چون همانطور که گفته شد به علت محدود بودن توان  شیخواسته ها

 ییو همسو ییاز هم افزا یناش ییفهوم قانون خودافزاکه از م یو امکان، فرد همانطور

اهدافش استفاده  شبردیجهت پ گرانیامکانات د ازندارد که  نیجز ا یباشد چاره ا یم

 کند. 
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  دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات
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 زنان و قدرت باور 

 یزنان برجسته و خودساخته ا ادیکتاب به کرات به  نیمطالب ا میو تنظ فیتأل یدر ط

 نیبودند و ا افتهیدست  یعیرف گاهیبه جا یافتادم که با استفاده از علم باور در زندگ یم

دسته از زنان  نیکتاب را به ا نیاز ا یداشت که فصل یمکارنامه درخشان، مرا بر آن 

 یآقا شنهادیفکر عمدتا به علت پ نیکنم که ا یاعتراف م انهاختصاص دهم، اما صادق

 مرد است.  نیرابطه متعلق به ا نیدر ا ریز دگاهیبنهور المپ من است. چون د

گذارد  ینم تیجنس نیپندارند که ا نیاز زنان بر ا یاریباورم که بس نیآنجا که بر ا از

که به  یعلت اخالقا ملزم هست نیاستفاده کنند، بد ییفرمول جادو نیمثل مردان، از ا

رابطه دستاورد زنان  نی. چون در ایرا به زنان اختصاص ده یو روشن فصل حیطور صر

 یدرتتجربه نشان داده است که اگر زنان به ق رایبود ز هداز مردان خوا شتریمحسوسأ ب

جهان را  یو نظم کنون شیقدرت آرا نیکلمه، با ا یواقع یداشته باشند به معن مانیا

کن شدن جنگ ها  شهیرمثبت،  یبازتابها نیمثال از جمله ا یکنند. برا یدگرگون م

 در سرتاسر جهان خواهد بود. 



 

 

 چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

 جــادوی بــاور

-
4 

محور زنان محسوسأ  یاست که چرا دستاورد آگاه نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

 یو خودباور ینیخودب ،یاست که در زنان. خودخواه نیاز مردان است؟ پاسخ ا شتریب

 دیآ یبرم یرسد که از پس کار یباور م نیکه زن به ا یدار بوده و زمان شهیکامال ر

او به هدفش شود و  دنیتواند مانع رس ینم یزیکلمه چ یواقع یدر آن صورت به معن

شده  انیب ریتاکنون با مفهوم ضرب المثل و زبانزد معروف ز ربازیاز د تیواقع نیا

 است: 

کل، به مراتب مهلکتر و مرگبارتر از گونه مذکر است. به هر ش اتیمؤنث انواع ح گونه

که زن متوجه  یاست که زمان نیا تیواقع ،ییو کنا یقطع نظر از الفاظ و عبارات ادب

دهد  یبه خود راه نم یدیدر آن صورت در استفاده کردن از آن ترد شودیقدرتش م

 نیا یشود و راز اصل ستهینگر ریتحق دهیبه د زن یقدرت واقع نیکه ا یزمان ژهیبه و

و  یریبا مردان از انعطاف پذ اسیاست که زنان در ق نیقدرت شگرف زن در ا

 یچون ناپلئون مدع یمثال اگرچه امپراتور بزرگ یبرخوردارند. برا یشتریب یسازگار

 تاس دهیخود آفر طیشرا یاست که مرد قربان نیا قتیاست اما حق طیشکل دادن شرا

 تیجنس نیا یموهبت را برا نیا خیاست که تفکر خالق زن در طول تار یدر حال نیو ا

 به نفع خود استفاده کنند.  شهیشکل داده شده هم طیبه ارمغان آورده است که از شرا
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و مشارکت  یاست که امکان خودابر از گر یجامعه به گونه ا طیامروزه شرا خوشبختانه

حضور پررنگ  زیمدعا ن نیزنان فراهم بوده و شاهد ا یگوناگون برا یها تیدر فعال

جهان صنعت و  است،یس یایدن ،یسندگینو ،ینگار روزنامهچون  ییتهایدر فعال زنان

تواند در صورت اراده کردن توان بالقوه اش را مثل مردان  یزن م نیاست. بنابرا رهیغ

 برخوردار شود. یاز مواهب زندگ شتریهرچه ب لهیوس نینقد کرده و بد

زن بوده و  کیخواندم که به قلم  یم نیروزنامه وز کیرا در  یمقاله ا شیپ یچند

 ییاز فرصت خودشکوفا کایبود که زنان مثل مردان در جامعه آمر یزن مدع نیا

باورم که  نیقائل نبوده و برا یاساس چیه تینوع ذهن نیا ی. من براستندیبرخوردار ن

گناه  نیزنان به گردن خودشان است و ا ینیو خانه نش یریه گو گوش یگناه کم تحرک

 ریکه در ز یاز کارنامه درخشان زنان خودباور تیجنس نیعلت است که ا نیعمدتا بد

 کنند.  ینم یالگوبردار یگذرد به درست ینامه شان از نظر خواننده مونث م یزندگ

 اریبس تیاز نوع فوق، واقع ییپندارها شتریکه جهت رد هر چه ب نمیب یالزم م نجایا در

زنان را به  یقدرت واقع شتریهرچه ب لهیوس نیرا از نظر خواننده بگذرانم تا بد یمهم

ماقبل  یاست که اگر چه زنان در مقطع زمان نیا تیشوم. واقع ادآوری تیجنس نیا

همه در  نیفعال نبودند با ا یاجتماع یتهایفعال عرصهمثل امروز در  یجنگ دوم جهان
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کل  ییبود چون در آن زمان دارا تیجنس نیدر دست ا یقدرت واقع زیمان نآن ز

 نیاز ا یدالر بود که شواهد موجود حاک اردیلیم 3۰۰در حدود  یزیمتحده چ االتیا

 یاتیواقع ساسجنس مؤنث بوده است لذا برا اریها در اخت ییدارا نیدرصد ا ۷۰بود که 

 یاساس و منطق چیزنان به دست مردان از ه یمهار شدگ تیدست است که ذهن نیاز ا

 . ستیبرخوردار ن

چون  ییکارهادوم زنان در جبهه و پشت جبهه به  یمثال در زمان جنگ جهان یبرا

عدم  یکه مدع یاشتغال داشتند و زنان رهیبودن و غ یچ میس یب ،یپرچ کار ،یجوشکار

 کنند.  یخواهران فعال خود الگوبردار نیتوانند از ا یهستند م یوجود فرصت شغل

بوده ام  ستیژورنال کی میحرفه ا یتهایاز فعال یاز آنجا که در مقطع گریطرف د از

جنبش را  نیزنان ا یخواه یاست که از زمان پا گرفتن جنبش برابر یعیعلت طب نیبد

عمر  نیا یمطلب است که در ط نیا دییرصد تأ نیرصد کرده و حاصل ا کیاز نزد

بزرگ چه در ابعاد  اریتحوالت بس یانب ،یچند شگامیجنبش، زنان پ نیچهل ساله ا

توان به خانم  یزنان دوران ساز م نیشده اند. از جمله ا یو چه در ابعاد اجتماع یتیجنس

را  یریخدمات چشمگ شیاجتماع یتهایفعال یآر بوندو رانت اشاره کرد که او در ط

س مراکز یتوان به تأس یم شگامیزن پ نیخدمات ا نیجامعه زنان کرد. از جمله ا میتقد
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 ریبه نفع زنان و دا نیقوان بیتصو ،یو مراکز مخصوص دختران فرار مارستانیب ه،یریخ

اشاره کرد. الزم به  نایکودکان و زنان معلول و ناب یبرا گانیرا یکردن مراکز خدمات

 نیبرد با ا یفلج رنج م یماریاز ب یسالگ ۷1ر سن د شگامیزن پ نیذکر است اگرچه ا

 زن شجاع جوشان و زنده بود.  نیتازه تر در دل ا یاهایدن دنهمه کماکان عطش گشو

سن و سال و  نیدر ا یزن باورمند و مومن به اعتقاداتش حت نیبه ذکر است که ا الزم

معلول و از کار  نا،یزنان ناب یاریو  یریباز هم دست از دستگ زین یدر اوج فلج جسم

 یرا برا یاز پول خودش مغازه ا یمقطع زمان نیچون در ا داشت،یبرنم ازمندیافتاده و ن

 نیاشخاص بد نیاشخاص اجاره کرد که با عرضه کردن مصنوعات ا نیدست ساخت ا

کرد. به هر شکل  یم عیوزشان ت نیپول حاصله از فروش اجناس مختلف را در ب لهیوس

پراکنده  یگلها انیاو در م منیزن نامدار بود که در اتاق نش نیعمر ا یانیپا یدر سال ها

دوران  نیا یدر ط ایکه آ دمیپرس یمصاحبه کرده و از و یبا و یجفت چوبدست کیو 

به آن  ختنیبوده است که او با چنگ زدن و درآو یزیچ ایحال دشوار آ نیبلند و در ع

 کرده است؟  یم برا کس شیداریحرکت و پا یروین

است که  نیپرسش شما از عمق وجود و تجارب بلندمدتم پاسخ داده و آن ا نیمن به ا

دارم چون جهت  مانی)عنصر باور مورد نظر شما کامال ا زیچ نیمن از عمق وجودم به ا
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 یختم در طس طیبلکه شرا زنمیم دییکه به آن مهر تأ ستمیمن ن نیمسئله ا نیا دییتأ

 یتالشها انیدر جر کیمثال همانطور که شما از نزد یبلند بوده است. برا یسالها نیا

از پس  هایجان فشان نی. من در کنار ادیبلند بوده ا یسال ها نیا یزن محورانه در ط

 نیا یهمه ما در ط نیبر آمده ام با ا زیخانواده ن کیبزرگ کردن  یها تیمسئول

 رهیقدرت خداوند، قدرت برتر و غ ونچ یمیباور را با مفاه ایو  زیچ نیبلند ا یسالها

سالها  نیا ینوع بوده است که در ط نیاز ا ییقدرت ها دیو بدون ترد میشناخته ا یم

و صالبت  یمردیپا ،یستادگیما شتافته و به ما قدرت ا یاریبه  یدیو ناام اسیدر اوج 

 مذکر استمدارانیس میتوانست یصورت ما هرگز نم نیا ریرا عطا کرده است، چه در غ

 . میبه نفع زنان کن ینیو قوان حیلوا بیرا وادار به تصو

پرسش قرار داده است که چرا زنان  نیمرا در برابر ا شهیهم یدستاورد شخص نیا

خصوص مرا  نیبلندمدتم در ا شهیاند ستند؟یقدرت شگرف خود ن نیمتوجه ا یمعمول

قدرت توسط زنان به علت فقدان عالقه  نیباور رسانده است که عدم استفاده از ا نیبه ا

 ینهضتها نیدرنگ درباره ا یکه با قدر است یدر حال نیشان به مثل مردان است و ا

جنبشها  نیکه پرچمدار ا میشو یمتوجه م یخواهانه زنان بسادگ یو برابر یاصالح
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از صلح  شتریمحسوسأ ب شگامانیپ نیصلح محورانه ا یجنس مونث بوده و دستاوردها

 مذکر است.  انیجو

 ایدن نیکه در ا یدهد هر کس یزن دوران ساز نشان م نیا یایکه مورد گو همانطور

 ینه تنها آدم دیبزرگ شده است بدون ترد یو منشاء اثر تحوالت و دستاوردها یبان

داشته است چون  مانیا شیاهایرو نیبه ا زیبوده است بلکه از عمق وجودش ن اپردازیرو

 لهیرابطه هدف وس نیقله بوده و از آنجا که در ا کیبه نوک  دنیبه مثل رس ایتحقق رو

اساس  نیندارد. بنابرا یتیقله اهم نیبه ا دنیکه راه رس یمعن نیکند، بد یم هیرا توج

باور و اعتقاد  نیندارد. چون ا یدر تحقق آن نقش مهم زین ایاساس بودن رو یو ب یمند

الزم  ایبا تحقق رو رابطهآن. در  یزند نه چگونگ یرا رقم م ایراسخ است که تحقق رو

تفاوت دارد  یالپردازیبا خ یاپردازیاشاره کنم که از آنجا که رو یاست که به نکته مهم

سرکش خود را همراه  اقیشود که فرد اشت یمحقق م ایرو کی یعلت تنها در حالت نیبد

 . ستین یالیخوش خ کیجز  یزیاو چ یایصورت رو نیا ریو عمل کند چه در غبا اقدام 

خواهانه زنان لذت و  یجنبش برابر شگامیزن دوران و پ نیاز آنجا که ا گریاز طرف د

علت از پول  نیکرده است بد یرا از خدمت به مردم کسب م شیمحرکه زندگ یروین

 کیحقوق زنان بدون آنکه  شبردیسالها جهت پ نیا یاش در ط یو امکانات شخص
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نه تنها  نکهیزن ضمن ا نیکرده است به زبان ساده تر، ا ستفادهکند ا افتیدر یپاپاس

 یها نهیحال هز نیحقوق زنان کرده است بلکه در ع تیرا صرف تثب شیوقت و انرژ

 هینوع سرما نیعلت اخودش پرداخته است و  بیاز ج زیخواسته ها را ن نیا شبردیپ

کن و در دجله  یکیبه مفهوم ضرب المثل تو ن قایبوده است که عم نیا زین شیگذار

بلند  یسالها نیا یدر ط نکهیا بیدهد باز باورمند بوده و عج ابانتیدر ب زدیانداز که ا

مثال از  یخود را به او و خانواده اش ثابت کرده است. برا یاعتقاد در عمل درست نیا

در  یکوچک و بزرگ اقتصاد یبزرگ اکثر بنگاه ها یآنجا که به علت رکود اقتصاد

مسئله  نیاز ا زیزن ن نیبوندو رانت شوهر ا یکردند آقا یضرر م یزمان عمقط نیا

هشتاد هزار دالر  زانیبه م یاقتصاد اهیس یسالها نینه تنها در ا زیاستثنا نبوده و او ن

 یاتفاق سبب شد که گاهگاه نیدچار شد که ا زین یسخت یارمیکرده بلکه به ب انیز

چه برسد به پرداخت  میدرمانده شو زین نما یروزمره زندگ یها نهیهز نیجهت تأم

ما کماکان به  یمشکالت مال رغمیبلند عل یسالها نیا یدر ط نکهیا بیاقساط. اما عج

لذا  میداشتیپول خودمان را سرپا نگه م نیو با ا میکرد یرا وصول م مانیموقع طلبها

و  راسخ باور نیباورمندم و به واسطه ا یبیبه مفهوم امداد غ قایعلت است که عم نیبد

را به نفع زنان و  یاریبس حیسالها لوا نیا یبوده است که در ط ریپشتکار تزلزل ناپذ
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پرسش مطرح  نیدستاورد بزرگ اکنون ا نیتوجه به ا . بامیرسانده ا بیکودکان به تصو

فرمول جهت اصالح جوامع  نیشود که اگر همه زنان مثل خانم بودندورانت از ا یم

 آمد؟  یدر م یبه چه شکل ایدن صورتکردند در آن  یاستفاده م

است  سونیکن لیبنام الن و یو با صالبت زن ریاز زنان دوران ساز و خودپذ گرید یکی

 نی. ادیرس ایتانیبه وزارت آموزش و پرورش بر تیدر نها شیسماجت و خودباورکه با 

مقام  نیا تیو پشتکارش در نها یبر باورمند هیکوتاه قد تنها با تک اریو بس زنقشیزن ر

هدف محورانه اش  یلگیاو را با سماجت و بدپ انشیطرافمهم را از آن خود کرده و ا

در  تیعضو ،یسندگینو ،یچون آموزگار یشناسند، چون در هر پست و حرفه ا یم

آموزش و  سیو باالخره پست رئ یزنان، حرفه روزنامه نگار یخواه یجنبش برابر

 نیا رشیناپذ یلیتعط یژگیو نیاز نق و غر زدن دست برنداشته و ا یپرورش لحظه ا

زن  نیا یبه فزون خواه یزن خیبه ارمغان آورده بود که در طول تار شیرا برا یژگیو

انگلستان  یو عرصه اجتماع استیس یایزن در دن نیا یزاده نشده است. بار ایتانیبر در

سن خروج از مدرسه  شیتوان به افزا یشده که از جمله م یاریمنشاء اثر تحوالت بس

بود که در آن زمان انگلستان از  یدر حال نیکرد و ا اشاره یسالگ 15تا  یسالگ 14از 

آموزش و پرورش به شدت  ریزن در مقام وز نیبرد. اما ا یکار رنج م یرویکمبود ن
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خواسته را  نیا تیکرده و در نها دفاعباورش  نیاز ا نهیمذکر کاب یدر برابر اعضا

 به قانون کرد.  لیتبد

 یایان ها در دنانس یو برابر یاست که اگرچه زنان باورمند به اصول انسان نیا تیواقع

نشده اند اما آنچه  لینا میمستق ییفرمانروا تیمثل کلئوپاترا به مقام و موقع استیس

را در  یمرد نقش مهم نیاست که زنان در پشت حاکم نیاست ا ریدناپذیکه ترد

توان به خانم  یزنان متنفذ م نیکرده اند از جمله ا فایا یو انسان یعقالن حیلوا بیتصو

 جو همسر ناپلئون سوم اشاره کرد.  یدومورت

در  یزاده و بزرگ شده و در زمان خردسال ایملکه دربار فرانسه در کشور اسپان نیا

 یم بیپشتش آس لهیوس نینرده بلند سقوط کرده و بد کی یکردن از باال یهنگام باز

ش با خواندن خطوط کف دست ریفالگ یکول کی یمقطع زمان نیاما از آنجا که در ا ندیب

در ذهنش و به  ییشگویپ نیبا پروراندن ا دخترک نیکند ا یم ییشگویاش را پ ندهیآ

. الزم به زندیم ریفالگ نیا ییشگویبه پ تیرنگ واقع تیخود در نها نیعلت باور راست

دخترک گفته بود که در زمان  نیبه ا یدر زمان خردسال نیذکر است که طالع ب

 نیعمر خواهد کرد که ا زیصد سال ن کیشود بلکه  یملکه م کینه تنها  یبزرگسال

 نکهیبود و هم ا دهیناپلئون رس یاست، چون هم به همسر وستهیپ تیبه واقع ییشگویپ
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کند  یثابت م گریبار د یمورد واقع نیشده بود و ا یباق ارید یراه یسالگ 94در سن 

  باشد.  نیآفر ایتواند کارساز و رو یم یتا چه اندازه باور قلب

 زین ویاکت ویرادکاشف  یمادام کور یدرباره کارنامه زندگ دنیشیراستا اند نیهم رد

 عبرت آموز است. 

که در شهر ورشو جهت  یدانشمند مشهور در لهستان زاده و بزرگ شده و زمان نیا

سد  کبارهیبه  ریفالگ کیکند  یم دنیبه کودکان هم سن و سالش شروع به دو وستنیپ

در  نیدارد و ا یبه همساالنش باز م وستنیراهش شده و با گرفتن دستش او را از پ

با  نیهمه طالع ب نیبودند با ا نیفال ب نکاریبود که همساالنش به شدت مخالف ا یحال

دخترک به اطالعش رساند که در  نیبه خطوط کف دست ا عینگاه سر کیانداختن 

 شود.  یمشهور م تیشخص کیبه  لیتبد ندهیآ

 کیبه  لیدخترک تبد نیکرده بود که ا ینیب شیپ ریفالگ یکه گفته شد کول همانطور

 ینقش مهم یرونیب نیتلق نیندارم که ا یدیشود و من ترد یم ندهیچهره مشهور در آ

برداشتم را  نیا یماد یایکرده است اگر چه دن فایزن دانشمند ا نیرا در سرنوشت ا

 نیدانشمند شود بد کیکه  ردیگ یم میتصم یزن لهستان نیبه هر شکل ا ردیپذ ینم
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به مسئول ثبت  یو مهندس یجهت ثبت نام در رشته علوم کاربرد یمنظور در بزرگسال

در  لیکه در آن زمان زنان حق تحص یینام دانشگاه کراکو مراجعه کرده و از آنجا

زن خواست که در رشته  نیمسئول از ا نیعلت ا نیدرا نداشتند ب یعلم یرشته ها

فرانسه  یعلت راه نیزن در هدفش راسخ بود بد نیکند اما چون ا یسینام نو یآشپز

 یها نهیکرده و هز یسیدانشگاه سوربن فرانسه نام نو یرشته علم کیشده و در 

 یکیکرد که در  یم نیتأم شگاهیو کار کردن در آزما یمعلم قیاز طر زیرا ن شیلیتحص

دو دختر  زیازدواج ن نیآشنا شده و حاصل ا یکور ریبا پروفسور پ البراتوارها نیاز ا

 نیبرد که ا یرنج م زین یجسم یماریدانشمند مونث از ب نیحال ا نیبوده و در ع

وقف مت شگاهیبخواهد که کارش را در آزما یسبب شده بود که شوهرش از و طیشرا

کردن  یبا همکار نکهینکرده تا ا ارددر اراده اش و یزن مصمم هرگز خلل نیکند اما ا

 نیشده و بد ویواکتیراد دهیپد تیمشترکا موفق به کشف ماه تیبا شوهرش در نها

 زیمورد ن نیشود در ا ی. همانطور که مالحظه مافتندیدست  یبه شهرت علم لهیوس

 شده است.  تیواقع نیتر ریزن فالگ ییشگویپ
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و  نانیطالع ب ان،یشگویپ نان،یمکتوب و مدون بشر فال ب خیکه در طول تار تیواقع نیا

کرده اند  یم ییشگویاشخاص را پ ندهیآ ینیکف ب قیبوده اند که از طر یانیگو بیغ

 یبه من اجازه نم میروزنامه نگار نهیشیاست که پ نیا تیاست. واقع ریانکارناپذ یتیواقع

خصوص  نیاما مطالعات دامنه دارم در ا رمیبپذ یسادگ هرا ب یدهد که هر مسئله ا

و شارالتان بوده اند  ادیش یاشخاص، افراد نیاز ا یاست که اگر چه برخ نیاز ا یحاک

و  یتوخال ییتوان آدمها یرا نم یگذشته و فعل انیشگویو پ نانیحال همه طالع ب نیبا ا

صدها  خیاست که در طول تار نیاز ا یموجود حاکقلمداد کرد چون شواهد  ادیش

است که ماده باوران  یدر حال نیبه خود گرفته است و ا تیمهم رنگ واقع ییشگویپ

تواند  یکس نم چیاست که ه یدر حال نیو ا ستندین لیها قا ییشگویپ یبرا یاساس چیه

 شود.  افتهیتحقق  یها ییگو شیمنکر پ

 نیاست که به ا انیشگویپ قیباور عم نیشد که ا یتوان مدع یرابطه م نیدر ا ایآ

 کند؟ یرا عطا م یقدرت نیاشخاص چن

 طالع یاز مردم به قدرت شخص یاست که من به شخصه مثل بخش بزرگ نیا تیواقع 

آنان معتقد هستم به زبان ساده  ییندارم اما به قدرت القا یاعتقاد انیشگویو پ نانیب

با  تیفرد است که در نها یاعتقاد و باور بازتاب نیباورم که در واقع ا نیتر، من بر ا
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سرنوشت  افتنی تینیاسباب ع لهیوس نیبد شیو فعال کردن ناخودآگاه کیتحر

 یکند. در واقع فرد یفرد فراهم م یرا برا شگویو پ نیطالع ب کیشده توسط  ییشگویپ

سرنوشتش از  دنیالهام گرفته و با شن یکند تنها از و یمراجعه م نیطالع ب کیکه به 

باور  نیباورمند شده و با پروراندن ا ییشگویپ نیاز عمق وجودش به ا نیزبان طالع ب

. شودیم ویواکتیکاشف راد یرمثل ملکه دربار فرانسه و مادام کو تیزمان در نها یدر ط

 ونهایلیصامت که محبوب قلوب م ینمایدرسلر ستاره س یمر یرابطه مورد مثال نیدر ا

 قابل توجه است. زیهوادارانش شد ن

 تیمحبوب ییهنرنما نیکابوس تبله با ا شیکردن در نما یبا باز یشیستاره هنر نما نیا 

برجسته  تیشخص نیدرباره ا هو شهرتش را در دل مردم جاودانه کرد. اما آنچه ک

 نیاز ا یبوده و همه شواهد حاک ستاره نیقابل توجه است، نقطه حرکت ا شینما یایدن

 یبرا یوجه شانس چیاش به ه هیاول طیبا توجه به شرا شتهیهنرپ نیبوده است که ا

و  یعظمت خواه نیرا نداشته و ا تیدرجه از شهرت و محبوب نیبه ا دنیرس

در دلش کاشته شده است. اگرچه من با  نیطالع ب کی قیتنها از طر یخودباورساز

  کنم.  دییمسئله را تأ نیتوانم ا ینم تیقاطع
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آن در  ییرا تجربه کرده ام که بازگو یبیمن تجربه غر ینام شهیهنرپ نیرابطه با ا رد

تجربه  نیاز ذکر ا شیقدرت باور کند. پ تیتواند خواننده را متوجه اهم یبهتر م نجایا

خود هماهنگ  یکه با ناخودآگاه یم که به باور من اشخاصنکته اشاره کن نیبه ا لمیما

 یزمان ،یهمسو و همدل شوند. بار گریکدیتوانند با  یم نترآسا لهیوس نیشوند بد یم

کتاب که به صورت دفترچه چاپ شد در دسترس مردم قرار  نیاول ا شیرایکه و

از  دیها با نهیکه اشخاص برجسته در همه زم دمیباور رس نیگرفت به سرعت به ا

گرفتم که  میتصم تیذهن نیبهره گرفته باشند لذا براساس ا یفرمول و راهکار نیچن

 رد آن با اشخاص برجسته مکاتبه کنم.  ایو  دییجهت تا

مشهور  شهیهنرپ نیجز ا یمکاتبه کردم کس یکه با و یتیشخص نیرابطه اول نیا در

با  یبودم و در ثان شهیهنرپ نیاز دوستداران پر و پا قرص ا یکینبود چون اوال من 

از  دیبا شهیهنرپ نیکه ا دمیرس نیقی نیبه ا ویراد قیجاودانه اش از طر یاجرا دنیشن

 یاختصاص ییداشته و دارا نیباشد چون تنها ا وردارمورد نظرم برخ ییجادو یژگیو نیا

که  یزمان یبرساند. بار یابیو کام تیدرجه از محبوب نیتواند فرد را به ا یاست که م

 یالیخواستم که نامه ام را به آدرس او پست کند او مرا متهم به خوش خ امیاز منش
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چون من  یاشخاص یبزرگ هرگز به نامه ها تیشخص نیباور بود که ا نیکرده و بر ا

 داد.  خواهددهد، اما من مطمئن بودم که او جوابم را  یپاسخ نم

 یفاصله زمان کیهر شکل همانطور که انتظارش را داشتم نه تنها خانم در سلر در  به

جلد از کتابچه ام موسوم به  ستیبپول  ینامه حاو نیکوتاه جواب نامه ام را داد بلکه ا

 (T  .N  .T بود. به عالوه نامه او حاو )بود: از بابت نگارش  ریعبارات و جمالت ز ی

که  یباورم که هر کس نیکتاب فوق از عمق وجودم از شما تشکر کرده و صادقانه بر ا

 دهاشیسنج یبه همه آرزوها دیاستفاده کند بدون ترد یشما در زندگ ییاز فرمول جادو

 یام اتفاق افتاده است چون با نگاه یاست که در زندگ یتیواقع نیخواهد شد و ا لینا

 یپشتکار، باورمند اق،یاشت نیشوم که ا یمتوجه م یام به سادگ یزندگ ریخط سگذرا به 

طبع  نیرا فراهم ساخته و من از بابت ا میاهایبوده است که اساس تحقق رو ییو عملگرا

 تان هستم.  یانسان تگفته و خواهان تداوم خدما کیتان به شما تبر یو اخالق یانسان

 ارید یپس از جواب دادن به نامه ام راه یبزرگ اندک شهیهنرپ نیکه گفتم ا همانطور

حال  نیمسحور کننده اش بوده و در ع یها ییهنرنما فتهیشده و از آنجا که من ش یباق

 نیشدم بد یاو م یمعنو یتازه متوجه عظمت و بزرگ یافتینامه در یبه واسطه محتوا

 گرانیمرم از داست که در طول ع ییایهدا نیرت سیاز نف یکیزن  نیعلت نامه ا
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 یانیپا یدر ماه ها یچهره نام نیکه ا دیرس یهمه به نظر م نیکرده ام با ا افتیدر

 اریدو نکته بس یدارد چون نامه اش حاو یبرنم یگستر تیدست از انسان زیعمرش ن

 ریبزرگ فرد جهت تسخ شهیهنرپ نیبود که به باور ا نیا یدرس زندگ نیمهم بود اول

درس بزرگ  نیدر گذشته متوقف شود و دوم دیهرگز نبا ییو خودشکوفا یابیقلل کام

و بخشش فرد  یگشاده دست قیباور بود که از طر نیبر ا قیفرد عم نیبود که ا نیا

برد لذا  یسود م میرمستقیکرده است به طور نامحسوس و غ نهیاز آنکه هز شیب

کرده  مهینسخه از کتابم را در نامه اش ضم 2۰بود که پول  لیباور اص نیبراساس ا

به  شتریهرچه ب لهیوس نیاشخاص مختلف بد نیکتاب در ب نیکردن ا عیبود تا با توز

 کمک کند.  شانیسعادت و برخوردار

چون  یبزرگ تیفصل بدون ثبت کردن نام شخص نیرسد که ا یآنجا که به نظر م زا

 زیزن معلول ن نیبزرگ ا یعلت به دستاوردها نید بدتواند کامل باش یهلن کلرا نم

دخترک تا سن  نیا نکهیا رغمیدانند عل یم انیشود. همانطور که همه جهان یاشاره م

همه منبع الهام  نیتکلم محروم بود با ا رتو قد ییشنوا ،یینایاز موهبت ب یماهگ 21

دخترک معلول با تالش  نیکه ا یمثال زمان یمردم جهان بود. برا یبرا یبخش بزرگ
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را در  یزنده ا یالگو لهیوس نیقادر به حرف زدن شده بد تیو همت فراوان در نها

 . دیکش ریچشمان اشخاص معلول به تصو شیپ

اشاره کنم تا  تیواقع کیکه به  نمیب یرابطه با معجزات بزرگ هلن کلر الزم م در

ه را به فکر فرو ببرد و آن زن معلول خوانند نیدستاورد ا شتریهر چه ب لهیوس نیبد

مرد  نیبورگ بوده و ا دنیبه نام سوئ یمرد دیو مر رویزن پ نیاست که ا نیا تیواقع

 نیبد یعرفان یباورها نیو به علت اعتقاد به ا بودهنماد بارز فلسفه اشراق و عرفان 

را انجام  ییها ییشگویبرخوردار بوده و در طول عمرش پ ینیب شیاز قدرت پ لهیوس

 نیبه خود گرفته اند و چون هلن کلر معتقد به ا تیآنها رنگ واقع مهه داده است که

زن را  نیبتوان معجزات ا دیعلت شا نیبوده است بد یینوع قدرت به اصطالح ماورا

 و اعتقاد نسبت داد. ینوع باورمند نیبه ا

 وهیبوده و از آنجا که ش یبنام خواهر الیزابت کن یاز زنان دوران ساز زن گرید یکی

و  یپزشک یایرا در دن یادیز یفلج اطفال سروصدا یماریب یپرستار برا نیا یدرمان

 نیگرفتند بد یاو را به باد تمسخر م یروش درمان یاریکرده و بس جادیا یپزشک ریغ

به  کایو آمر ایدر کشور استرال یادیز یروصداس 194۰سال  یزن در حوال نیعلت ا
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 قیاز طر تیشخص نیعلت ا نیبود بد ریپذ هیراه انداخت و چون جاروجنجالش توج

 از مردم جهان شناسانده شد.  یبه بخش بزرگ لمیف کی

 کی یزن به طور حرفه ا نیقرار است که از آنجا که ا نیبه هر شکل، داستان از ا

علت برحسب تجربه  نیآب گرم آگاه بود بد سهیک یدرمانپرستار بوده و از کارکرد 

 نیبد دهید بیآس ینواح یبر رو سهیک نیباور بود که با گذاشتن ا نیپرستار بر ا نیا

او در مجامع  یشنهادیروش پ نیکاست اما ا یماریب نیاز عوارض ا توانیم لهیوس

درمان را به جامعه  وهیش نیپرستار ا نیا نکهیشد تا ا یم ستهینگر ریتحق دهیبه د یپزشک

مواجه شده  یهرچه تمامتر مراکز پزشک یبا سرسخت زین نجایکرده و در ا یمعرف کایآمر

 ادیبن ادبودشیکشور به  نیدر ا تیرا سبب شد که در نها نیا یهمه باورمند نیبا ا

 برپا شود.  سیاپولینیم

پرستار مصمم و باورمند شود  نیفرد متوجه عمق صالبت و قدرت باور ا نکهیا یبرا

متوجه عمق  لهیوس نیتا بد ندازدیگذرا به چهره مردانه اش ب یاست که نگاه یفقط کاف

چشمانش مجسم کند.  شیاو را در پ نیحال مبارزه سنگ نیاو شده و در ع یباورمند

 شیدستاورد بزرگ را برا نیا تیزن بوده است که در نها نیو اراده ا اوربله، قدرت ب

 به ارمغان آورده است. 
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 یتالشها ونیدر سرتاسر جهان جان خود را مد مارینه تنها اشخاص ب گریطرف د از

 یبخش زین یهستند بلکه جوامع پزشک گل نیتیبنام فلورنس نا یپرستار ریناپذ یخستگ

کند.  یجاه طلب و مصمم کسب م ر،یناپذ یزن خستگ نیا یاز اعتبار خود را از مساع

مصمم  یپرستار مشهور از زمان خردسال نیا کهقرار است که از آنجا  نیداستان از ا

به  نکهیا رغمیمحقق سازد عل یرا در حوزه پرستار شیایو رو یبوده است که جاه طلب

در ابتدا به عنوان  شیآرزو نیکردن ا یثروتمند تعلق داشته است جهت عمل یخانواده ا

 یو مدت دهواقع در آلمان داوطلب خدمت ش لدنریف یدر مدرسه پرستار ینظافتچ کی

کم کم کاشف به عمل  نکهیکند تا ا یم یسپر تیمسئول نیبا ا یمرکز آموزش نیرا در ا

را  نیو مجروح مارانیزخم ب تواندیکار م نیاز ا ریغ یپرستار نظافت چ نیکه ا دیآ یم

 زیرا ن مارانیب یدرمان دیو ام هیروح دبخشیام یحال با حرفها نیپانسمان کرده و در ع

خدمات را  نیپرستار ا کیزن در نقش  نیکه ا یبه ذکر است که زمان مباال ببرد الز

 تیبه رسم یبنام پرستار یا رفهح یپزشک یایکرد اساسا در دن یارائه م ازمندانیبه ن

 شناخته نشده بود.

بود که به شدت مخالف  نیا یپرستار حرفه ا نیاول نیا یتیشخص یژگیو گریاز د 

حق  نیزن ا نیکه ا یمعن نیخدمات بود بد نیدر رابطه با ا ینگر هیسو کیو  ضیتبع
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و با زبان و  هائل بودق رهیمومن و غ ریمومن و غ اه،یس د،یسف ازمندانیهمه ن یرا برا

 . نشاندیم شیرا به سرعت سرجا یخود هر مخالف نیکالم آتش

پرستار جسور  نیا یتهایبه فعال سینه تنها اداره کل جنگ انگل مهایجنگ کر انیجر در

 مارستانیبلکه کارکنان مذکر ب ستندینگریم ریتحق دهیو خودساخته و خودخواسته به د

زن در امور پرستارانه شان  نیمنطقه به شدت از مداخله ا نیواقع در ا نیمجروح

بادها بلرزد.  نینبود که با ا یدیخودساخته ب پرستار نیهمه ا نیکردند با ا یاعتراض م

خود بسنده نکرده بلکه با  یتنها به خدمات شخص یجنگ تیمأمور نیاو در ا نطور،یهم

 یمنطقه جنگ نیا یراه یشخص نهیاز پرستاران زن آنها را با هز یگروه یسازمانده

پرستار  نیبه دست ا مارستانیب نیکه کنترل کامل ا دیرس ییکرده و باالخره کار به جا

برجسته  استمدارانیاتفاق موجب اعتراض س نیشجاع و همکاران مونث او افتاد که ا

 تینتوانست سد راه اهدافش شود که در نها زین استمدارانیشد اما اعتراض س سیانگل

داده  نیو تحس فیرا به تعر شانیاعتراضات جا نیزن ا نیو مقاومت ا یستادگیدر اثر ا

 یکارش آن را در سر م نیا یزن از ابتدا نیبود که ا یخواسته ا ماندرست ه نیو ا

 پروراند. 
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شد. پرستارش  ماریب یسالگ 82در سن  یپرستار حرفه پرستار نیاول نیکه ا یزمان ،یارب

تخت خوابانده و  یمنظور او را بر رو نیاو را به عهده گرفت بد یگر ماریت تیمسئول

کار پرستارش از تخت بلند  نیپس از ا یکه او لحظات دیکش شیرا بر رو یلحاف گرم

از  یکیکه  یزمان نطوریشد. هم رایرا پذ تارشپرس یپرستار تیشده و خود مسئول

داند که هم اکنون در کجا  یم ایکه آ دیاز فلورنس پرس یسالگ 9۰دوستانش در سن 

کردن از  یسئوال گفت: من در حال پاسدار نیگل در پاسخ به ا نیتیاست. فلورنس نا

 نیا یو واال یاهداف انسان یبرا زیبوده و کماکان در حال ست دیمحراب مردان شه

 هستم.  دانیشه

فورأ ذهن شنونده متوجه مردان  دیآ یم انیو شهادت به م دیکه سخن از شه یزمان

افتد که در راه اعتقاد و باورشان توسط طبقه حاکمه به دار  یم یشده ا دیشجاع و شه

 دیمکتوب بشر زنان شه خیتار یاست که در ط یدر حال نیشده اند و ا ختهیمجازات آو

 زین یاریسزنان ب نطور،یبه ژاندارک اشاره کرد. هم نتوا یکه از جمله آنها م میدار زین

شده و شکنجه  یبه علت اعتقادات و اعتراضاتشان به طبقه حاکمه زندان خیدر طول تار

 اند.  دهید
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بنام  یریناپذ یتوان به مبارز خستگ یم دهیزنان مبارز و معتقد زجر کش نیجمله ا از

مبارز در ذهن اشخاص  نیاست که اگر چه اسم ا نیا تیاشاره کرد. واقع شنین یکر

است که  نیکرد ا دیترد دیاما آنچه که درباره آن نبا ستیچندان پررنگ ن یامروز

کانزاس پرچم و علم مبارزه با فروش  التیدر ا وزدهمنقرن  هیاول یزن در سال ها نیا

 نیباور بود که ا نیرا بر دوش گرفته و از آنجا که بر ا یمشروبات الکل یرقانونیغ

کردن  ییعلت جهت اجرا نیواگذار شده است بد یو رسالت از عالم باال به و تیسئولم

 فروگذار نبود. یکوشش چیرسالت از ه نیا

 یبا همراه یمشروب فروش یبارها نیکردن ا لیجهت تعط ارزهمب نیا یاو در ابتدا 

و فروشندگان  دارانیکردن خر ریدست به دعا برداشته و با تحق انشیاز هم شهر یگروه

 تیمقدار از موفق نیاما چون ا دیاز اهدافش رس یبه بخش لهیوس نیبد یمشروبات الکل

به خواسته اش تبر  دنیعلت جهت سرعت بخش نیکرد بد یانتظارش را برآورده نم

بزرگ  یوانهایآبجو و ل یاقدام به خرد کردن بشکه ها لهیوس نیبه دست گرفته و با ا

حال مجازات  نیاز مردم همراه بوده و در ع یبا تمسخر برخکارش  نیکرد که ا یآن م

 کرد.  یهمه او بشدت از باورش دفاع م نیبه همراه داشت با ا شیزندان را برا
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سارا  یاسطوره ا تیو موقع تیساندار و مسن بهتر از اشخاص جوان شخص اشخاص

مونث  یها شهیهنرپ ریبا سا شهیزن هنرپ نیا زهیآورند. وجه مم یم ادیبرنادت را به 

به  یزن چیه نمایس خیباورند که در تار نیبرا یینمایاست که صاحب نظران س نیدر ا

 یاحساس یبتواند مثل برنادت در نقش ها هپا نگذاشته است ک تینوع فعال نیعرصه ا

 ینیکارش با موانع سنگ یزن در ابتدا نیبود که ا یدر حال نیظاهر شود و ا کیو درامات

علت در سن  نیکامال مصمم بود بد یابیبه کام دنیکه در رس ییآنجامواجه شده و از 

توان  یم بشیغرو  بیعج التیشد. از جمله رفتارها و تما لیبه کام دل نا یسالگ 24

 یاز رفتارها نطوریاشاره کرد. هم دیشد یو مشروب و نوسانات خلق گاریبه س ادیبه اعت

او در قبرستان و  یتوان به حضور مکرر و افراط یم یاسطوره ا شهیهنرپ نیا بیغر

 در تابوت اشاره کرد.  دنیبر سر مزار مردگان و خواب ستنیگر

 یمردم نم یها ثیبه حرف و حد یتیرفتارش نه تنها اهم نیبرنادت در رابطه با ا اراس

قابل توجه  گریبرد. نکته د یآزارنده مردم لذت م یها یحه گذارصف نیداد بلکه از ا

 یپا کیمجبور شد که از  یبه علت حادثه ا یسالگ انیزن در م نیاست اگر چه ا نیا

صحنه  یمانع از درخشش او بر رو زیاتفاق ن نیهمه ا نیاستفاده کند با ا یمصنوع
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کند که تا چه اندازه  یثابت م گریبار د ایمورد گو نیتا آخر عمرش نشده و ا شینما

 تواند معجزه آسا باشد.  یم ریباور تزلزل ناپذ

با  نیعزم آهن نیقدرت اراده و باور و همراه کردن ا شتریاثبات هرچه ب یراستا در

 نیاشاره کرد. اگرچه ا یافسانه ا 'نکیتوان به مورد مادام شومان ها یحرکت و عمل م

اروپا به شهرت  یعنی میقد یایدر دن یانزده سالگآواز و اپرا در سن پ یایزن در دن

قاره با  نیدر ا شیدوران حرفها یدر ط یاسطوره ا وانآواز خ نیبود اما چون ا دهیرس

و مداومت سرانجام  یمردیمواجه شده بود و اگرچه به واسطه پا اریبس یفراز و فرودها

که شانس خود را با  ردیگ یم میکرد اما سرانجام تصم یمشکالت غلبه م نیبر ا

جنگ  یزمان عبود که در مقط یدر حال نیامتحان کند و ا کایمهاجرت کردن به آمر

بوده و چهار پسر  صریطلبانه ق اهجاز پسرانش در خدمت اغراض  یکیاول  یجهان

همه  نیده بودند با اکر ییمخالف در برابر پسر اولش صف آرا یدر سنگرها گرشید

بود  یافتخار و عظمت زمان نیهدفش مومن بود و اوج ا ندهیزن مصمم کامال به آ نیا

خواند  یرا م کایآمر یسرود مل شیبا لهجه خارج یو در حال ویراد قیاو از طر یکه صدا

 یهنگام نه تنها شنوندگان مجذوب صدا نیزن باورمند شد چون در ا نیا بینص

 نی. به هر شکل استندیگر یو مسحور کننده اش شده بودند بلکه همزمان م نیآهنگ
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 ایمنجر به تحقق رو تیکند که چگونه قدرت باور در نها یثابت م گریبار د یمورد واقع

 افتیکه نامزد در یو در زمان یسالگ ۷2زن مهاجر در سن  نیشود. به هر شکل ا یم

 کند.  یم میتسل نیجان به جان آفر دشویم کایدرسلر در آمر یمر یهنر رنامهیتقد

( بم یکنترآلتو )صدا یصدا دنیتواند ادعا کند که پس از شن یم یچه کس نطور،یهم

تواند  یکس نم چیمسحور نشده و مجذوب آن نشده است؟ ه آندرسن انیزنامه مار

صدا معترف هستند.  نیا یادعا را داشته باشد چون دوست و دشمن به سحر کنندگ نیا

زن رانده  نیاست که چگونه ا نیا اندینما یم یآن منطق طرحکه  یاما اکنون سئوال

آن زمان به اوج شهرت  یمتعصب و نژادگرا یکایشده، مطرود و مفلس توانسته در آمر

 شود؟  لینا

 الشیخ یایتواند در دن یکس نم چیزن ه نیا طیاست که با توجه به شرا نیا قتیحق

پوست مطرود  اهیخواننده زن س نیا تیموفق یسر سوزن شانس برا کیاندازه  به یحت

 شیخوانندگ یایکه به رو ردیگ یم میتصم انیکه مار یو مفلس قائل باشد چون در زمان

 زیدرآمد را ن نیسنت بوده و ا 1۰تا  5در حدود  یزیپوشاند در آمدش چبجامه عمل 

 کرد.  یکسب م ایالدلفیمردم در ف یخانه ها یورود ینظافت پله ها قیاز طر
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 یکس نم چیپوست ه اهیزن س نیحال و روز ا نیکه گفته شد با توجه به ا همانطور

خود  ینیب شیپ نیاشخاص در ا نیزن داشته باشد اما ا نیا تیبه موفق یدیتواند ام

 نیاشخاص قدرت اراده را وارد ا نیاست که ا نیشده و آن ا یمرتکب اشتباه بزرگ

سر  یخواننده به اصطالح ب نیاز جمله ا فرد یقدرت ناخودآگاه نیکنند و ا یمعادله نم

 یاتفاق نیاو را رقم زده و ا یروزیپ یاصل و نصب است که در کمال ناباور یپا و ب یو ب

در شهر واشنگتن پاک  دیع لیروز تعط کیو در  1939زن در سال  نیا یاست که برا

 خواننده افتاده است. نیا یکلن برا نیل ادبودی یدر کنار ساختمان بنا

 

قرار داده  یهنرش را در معرض قضاوت هفتادو پنج هزار شنونده ا نیزن ا نیچون ا 

کنگره و مجلس، کله  ندهیچون سناتور، نما یآنها اشخاص سرشناس نیاست که در ب

سبب  ییفرصت طال نیحضور داشتند و هم زین رهیدار و غ هیسرما ،یمال یگنده ها

زن را تنها  نیا تیو من راز موفق ندک یشبه راه صد ساله را ط کیشده است که او 

 .دانمیم شیقدرت باور و قدرت ناخود آگاه
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بهتر است که به اظهارات و  یقدرت ناخودآگاه شتریروشن شدن هر چه ب یبرا 

که با  نمایتئاتر و س یای( در دنTONY) یونت زهیبرنده جا یاعترافات آنجال النس بور

 تیموفق نیکرده است که ا ترافاع حای( مصاحبه کرده و صرREACH) چیمجله ر

رو که مصاحبه  یمس یاست توجه شود آقا ارشیهوش مهیذهن ن ونیرا مد زرگشب

 ی: اگرچه خانم النس بوردیگو یم نیچن نمایستاره س نیمجله است درباره ا نیکننده ا

 شیگریباز یایبه اعتماد به نفس او در دن دیمسئله با نیجوان و جذاب است و ا یزن

 مانیبه سرنوشتش ا دیزن شد نیا دیآ یکمک کرده باشد اما آنچه که از ظاهر امر برم

 داشته است. 

 یناخود آگاه یعاد ریغ ییآنجا که من ) آنجال( از عمق وجودم به نبوغ و توانا از

 شیشاپینه تنها اهدافم را پ انیپا یتوان ب نیعلت جهت استفاده از ا نیباورمندم بد

چشمانم  یدر جلو شهیهم زیرا ن رمیچشمگ تیموفق شیشاپیکنم بلکه پ یمشخص م

به همراه داشته  شهیرا هم تیموفق نیدن به ایرس اقیاشت لهیوس نیکنم تا بد یمجسم م

 باشم. 
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 د؟یشو یتان وصل م یگر مجله: شما چگونه به قدرت ناخودآگاه مصاحبه

ناخود  انیپا یاز مردم استفاده از قدرت ب یاریآنجال: به باور من برخالف تصور بس 

 تیهوش و خالق نیاست چون فرد جهت وصل شدن به ا یساده ا اریکار بس یآگاه

حد و  چیاش ه ییو توانا شبه خودش به طور مرتب القا کند که هو دیفقط با کرانیب

 ییبوده و از آنجا دیمثل هوا و نور خورش تیندارد چون به باور من هوش و خالق یمرز

 انیپا یب زیفرد ن یشخص تیخالق زیعلت ن نیهستند به هم ریناپذ انیکه هوا و نور پا

 نیتلقبه خودش  وستهیپ دیبه قدرت معجزه آسا با افتنیاست. بله، فرد جهت دست 

در ادامه  نمایستاره سرشناس س نیبرخوردار است... ا کرانیب یکند که از قدرت

رابطه همواره  نیکه در ا ینکته مهم دیگو یم یدرباره کار کرد ناخودآگاه حاتشیتوض

است که تنها با خرما خرما گفتن دهان  نیگوش فرد سعادت طلب باشد ا زهیآو دیبا

توقع معجزه  یخودباور وستهیپ یتواند با القا یکه فرد نم یمعن نیشود بد یمن نیریش

کردن قدرت و  یجهت عمل یرا داشته باشد چون ناخود آگاه شیاز ناخود آگاه

کرده و ابزار کار  ینیتواند نقش آفر یبه ابزار کار دارد چون در خالء نم ازین تشیخالق

هدف  یفرد و کسب مهارت ها وستهیتالش و کوشش پ زین یو تحقق ناخود آگاه

تواند کارساز شده و فرد  یابزارها م نیتنها با کمک ا یمحورانه است چون ناخود آگاه
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 یخودباور یبه هدف همزمان با القا دنیرا به کام دلش برساند. بله، فرد جهت رس

 تحقق آنرا فراهم آورد.  یبسترها و الزمه ها زیدر عمل ن دیبا

 یاستفاده م یروشتان از چه  یما جهت فعال کردن ناخود آگاهگر مجله: ش مصاحبه

  د؟یکن

 مهیام هر شب در هنگام خواب به ذهن ن یجهت راه انداختن قدرت ناخود آگاه من

کنم که قرار است فردا اندازه و ابعاد کار انجام شده توسط من  یفهم م ریش ارمیهوش

 شیشاپیپ میکار زهیمن جهت باال بردن انگ نطوریاز روز قبل باشد. هم شتریمحسوسأ ب

حرکت الزمه  یرویبه ن لهیوس نیکنم تا بد یچشمانم مجسم م یاهدافم را در جلو

 .ابمیدست 

 نیدر ذهنم چنان ا رم،یگ یقرار م یگریبازکه در آستانه آزمون  یمثال هر بار یبرا 

سبقت را از  یآزمون گو نیدارم که در ا الیخ ییکنم که گو یم نیآزمون را تمر

 ریتصو نیو تجربه نشان داده است که با ا میو برنادت بربا وزایچون د یبزرگ شگانیهنر

 نقش پرداخته ام.  یبهتر از گذشته به اجرا شهیمن هم یذهن
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 ،یاحساس یتیاز شخص یباورم که از آنجا که ناخودآگاه نیبر ا قایعالوه من عم به

و  یریمستعد جلوه گ یعلت به طور ذات نیمندانه برخوردار است بدو هنر یجانیه

 یها شیاز موارد با نما یاریعلت است که در بس نیاست لذا بد یشینما یرفتارها

همه همانطور که گفته  نیبا ا زدیانگ یم ررا ب گرانید رتیو ح نیخارق العاده اش تحس

کند به  ینم ینینامناسب نقش آفر یتهایهرگز در خالء و در موقع یشد ناخودآگاه

 طیاست که فرد شرا نیمستلزم ا یاز قدرت ناخودآگاه یریزبان ساده تر، بهره گ

 زمهال یجز ابزارها یزیچ زیالزمه ها ن نیرا در پشت صحنه فراهم آورده و ا شیگریباز

 . ستین یهدف محورانه( و فرصت ابراز وجود دادن به خودآگاه ی)مهارتها

قابل  زیکلبه عمو تام ن یخالق اثر جاودان استو تیخانم هر یطه مورد مثالراب نیهم در

متحده به  االتیا خیتوجه است الزم به ذکر است که هر جا و هر زمان که سخن از تار

شود  یکلبه عمو تام م یاثر انسان توجهمذهن شنونده به طور خودکار  د،یآ یم انیم

 یرا در مهار جنگ داخل یبوده است که نقش مهم زیکتاب احساس برانگ نیچون ا

با خود عهد بست که در ظرف  185۰در سال  زنقشیزن ر نیکرده است. ا فایا کایآمر

خواهد  تیواقع نیوجه اهمه مردم را مت لهیوس نیرا خلق خواهد کرد که بد یدو ماه اثر

 یعمل یبرا سندهینو نیکارها است. ا نیاز مذموم تر یکی یو برده دار یکرد که بردگ
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اثر  نیآورد که ا یاش به مدت دو ماه به ذهنش فشار م یقول شخص نیکردن ا

در  نکهیمانده بود تا ا جهینت یمدت ب نیا یدر ط شیرا خلق کند اما تالشها زیتاثربرانگ

 انیکالج شده بود که در جر یسایکل یراه یهبمذ ضیجهت انجام فرا لیروز تعط کی

مرگ عمو تام در ذهنش نقش بسته و  زیرقت انگ ریتصو کبارهیبا خداوند به  ازیراز و ن

ساخته بود او با چشمان اشکبار به سرعت خود را به خانه  یاشک را در چشمانش جار

 یبرا استاند نیا سیخواندن چرکنوکاغذ و  یداستان بر رو نیرسانده و با آوردن ا

 انداخت.  هیبه گر زیخانواده اش آنها را ن یاعضا

است که اگرچه  نیبدان توجه شود ا دیساز با خیرمان تار نیکه در رابطه با ا یمهم نکته

کرده بود اما در  یکتاب منابع و مطالب الزمه را گردآور نیخانم استو جهت نگارش ا

متوجه  کبارهیبه  شودیکتاب م نیمشغول نگارش ا یکه به طور عمل یکمال تعجب زمان

شده ندارد چون  یمطالب گردآور نیبه ا یازین چیکه جهت نگارش آن ه شودیم

تراوش کرده و بر  ارشیهوش مهیکتاب به طور خودکار از ذهن ن نیمطالب منسجم ا

از  یر گوشه اد شتریمطالب و خاطرات پ نیکه ا ییشدند. تو گو یکاغذ ثبت م یرو

 ذهنش انبار شده اند.
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شکل موفق  نیو به ا استاست که چرا خانم  نیشود ا یکه مطرح م یاکنون پرسش 

 به نوشتن کتاب کلبه عمو تام شده است؟

مسئله معترف است خانم استوبا  نیزن به ا نیاست که همانطور که خود ا نیپاسخ ا 

سوژه با  نیا یکرده است و به زبان استعار یبلندمدت زندگ یکتاب برا نیسوژه ا

 شیاصل یبه دغدغه و ذهن مشغول لیتبد لهیوس نیشدن به خورد و خوابش بد لیتبد

کار بزرگ را منتسب به قدرت  نیشده است الزم به ذکر است که اگرچه خانم استو ا

جز  یزیقدرت چ نیازن از  نیاست که مقصود ا نیا امیداند اما باور شخص یخداوند م

 . ستین یقدرت ناخود آگاه

مرد  کیزن با  نیهارت است ا نیرا یبنام مر یاز زنان موفق و باورمند زن گرید یکی

برخوردار بودند  یخوب یمشترک از وضع مال یزندگ یپزشک ازدواج کرده و در ابتدا

 هیاز سرما یبخش بزرگ کایآمر یخانواده در دوران رکود اقتصاد نیاما از آنجا که ا

بورس باخته بودند و  یدالر را در بازار قمار هزاردر حدود هشتاد  یزیچ یعنیخود را 

زن به  نیعلت ا نیرا مختل کرده بود بد شانیزندگ یروال عاد یچون مشکالت ماد

پول از دست رفته را جبران کرده و پس از تفکر  نیا یقیبه طر دیکه با دیباور رس نیا
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تواند  یم لهیوس نیبد یلیتخ یکه با نوشتن کتابها دیراهکار رس نیابه  تیالزمه در نها

 پول تلف شده شان را جبران کنند.

نجات دهد  یباتالق ماد نیزن کامال مصمم بود که خانواده اش را از ا نیاز آنجا که ا 

 ینوع کتاب شده و شواهد و اسناد موجود حاک نیمشغول نگارش ا تیعلت با جد نیبد

آثارش دست و پا کرده  یخواننده را برا ونیلیم 1۰زن  نیاست که نه تنها ا نیاز ا

ثابت  گریبار د یمورد واقع نیشده است. ا لینا زین یاست بلکه به ثروت قابل توجه

 شود.  یمعجزه آسا م یبه قدرت لیکند که چگونه اراده تبد یم

است که اکثر زنان مجرد  نیاشاره کرده و آن ا یاست که به نکته مهم الزم نجایا در

 نیکنند ا شانیمرد را وارد زندگ کی شانیپندارند که اگر در کنار شغل حرفه ا نیبر ا

 چیاز ه تیذهن نیاست که ا یدر حال نیگذارد و ا یکارشان م یبر رو یتحول اثر منف

 نیتوسط هر دو جنس قابل استفاده است بد یودآگاهچون ناخ ستیبرخوردار ن یاساس

 زیکنند زنان شوهردار ن یقدرت استفاده م نیکه مردان متاهل از ا یکه همانطور یمعن

اساس  یعلت است که پندار فوق ب نیقدرت بهره مند شوند لذا بد نیتوانند از ا یم

 است. 
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توانند  یم ارشانیهوش مهیاست که زنان با استفاده از ذهن ن نیقابل ذکر ا گرید نکته

 کیاست که  نیا یهدف در گرو نیشوهر مورد نظرشان را بدست آورده و تحقق ا

چشمانش مجسم  شیمطلوب همسر بالقوه اش را در پ یها یژگیو وستهیزن مجرد پ

قدرت به زنان چندان  نیکردن ا یادآوریاست که  نیکند و نکته آخر قابل ذکر ا

کنند اگر چه  یقدرت استفاده م نیاز مردان از ا شتریب اریندارد چون زنان بس یمورد

است که  نیا تیشناسند. اما واقع یششم( م حس) یقدرت را بنام شم شهود نیزنان ا

 دیقدرت با نیاست و فرد جهت استفاده از ا کرانیقدرت ب نیا رمجموعهیحس ز نیا

 برنامه بدهد.  شیبه ناخود آگاه یآگاهانه و به طور اراد

 

به آنچه که در باال بدان اشاره شد از آنجا که سابقه و مهارت استفاده از  با توجه ،یبار

)حس  یاز شم شهود نانزاز مردان بوده و چون  شتریدر زنان ب ییقدرت نامر نیا

 زین یعلم یبرخوردارند و چون امروزه قوا و اندوخته ها یششم( و قدرت درک فراحس

اهرم و فرمول  نیعلت زنان در صورت باور کردن ا نیاست بد یزنان امروز اریدر اخت

 یشبه راه صد ساله را ط کیتوانند  یکلمه م یبه مفهوم واقع (نی)باور راست ییجادو
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از مردان  شتریزنان ب شرفتیو پ یکه امروزه سرعت ترق دهدینشان م دکنند و شواه

 است. 

توانند  یم زیزنان ن دهدیان مفصل نش نیا یواقع یبه هر حال همانطور که موارد مثال

اهداف معقولشان  شبردیجهت پ ارشانیهوش مهیذهن ن کرانیمثل مردان از قدرت ب

قدرت باور داشته و در  نیبه ا ودشاناستفاده کنند. مشروط بر آنکه اوال از عمق وج

چشمانشان  شیدر پ افتهیبه صورت تحقق  شیشاپیخود را پ نیریش یآرزوها یثان

در وجودشان زبانه بکشد. همانطور  وستهیبه آرزو پ دنیرس لیو م اقیاشتمجسم کنند تا 

 مثل مردان است.  قایدق زیزنان ن انهیهدف جو یشود راهکارها یکه مالحظه م
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات
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کند  یآرزوها و اهداف را برآورده م باور،

را درباره رفتار شب پرهها  یعامه پسند مقاله ا هینشر کیقرن گذشته  1۹۴۴سال  در

 انیاز دانشمندان سخن به م یمقاله از مطالعه گروه نیدرآورد. در ا ریبه رشته تحر

 نیقرار است که ا نیکردند داستان از ا یمطالعه م واناتیح نیآمده بود که درباره ا

اتاق قرار داده و جنس مذکر  کیشب پره ها را در  اعخاص از انو یپژوهشگران گونه ا

اتاق را رها  کیبا شب پره ماده محبوس در  یلیفاصله چهار ما کیرا در  وانیح نیا

کردند که پس از گذشت تنها چند ساعت از زمان رها شدن شب پره نر در فاصله 

شب پره  اقات شهیرا به ش شیشب پره بالها نیکاشف به عمل آمد که هم ،یلیچهار ما

را وادار به  هینشر نیا ریرفتار شب پره نر سردب نیکوبد که ا یماده محبوس در اتاق م

دور مکان استقرارش را به اطالع شب  یاعتراف کرد که شب پره ماده از نقطه ا نیا

 کشاند.  یاو را به نزد خود م ق،یبا دادن آدرس دق لهیوس نیپره نر رسانده و بد

 ییکاینجشک و الچون گ یپرندگان یو تله پات ینیب بیقدرت غ نکهیا یبرا گریطرف د از

منزلتان  اطینان را در ح خرده یاست که قدر یبه شما ثابت شود فقط کاف رهیو غ

و  دیشو اطیچشم برهم زدن شاهد تجمع پرندگان در ح کیدر  لهیوس نیتا بد دیزیبر

 دیزیبر کیپالست یخرده ها اطینان در ح یخرده ها یاست که اگر بجا یدر حال نیا
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دگان رفتار پرن نیشوند با توجه به ا یجمع نم اطیدر ح یپرنده ا چیدر آنصورت ه

 است:  یمنطق ریز یاکنون طرح پرسشها

است؟  برخوردار ییغذا یژگینان از و یکه خرده ها دانندی: پرندگان از کجا مالف

کشاند؟  یمشما  اطیاست که آنها را به طرف ح یچه عامل نیا نطور،ی: همب

 نیفوق عاجز بوده است. با ا یبه ذکر است که علم از پاسخ دادن به پرسش ها الزم

است که پرندگان به  نیاز ا یرابطه حاک نیصورت گرفته در ا یعلم یهایهمه بررس

 کنند.  یارتباط برقرار م گریکدیبا  میس یب یارتباط ستمیس کیواسطه 

و جانداران  واناتیاز ح یبرخ یمهاجرت یبلند رفتارها ییسالها یدر ط گریطرف د از

 وانیمثال پژوهشگران و ح یبرا دانشمندان بوده است. یو سردرگم رتیاسباب ح زین

آرام منتقل  انوسینشان شده قزل آال را از رودخانه کلمبیا به اق یهایشناسان تعداد ماه

نشان شده  یقزل آالها نیمتوجه شدند که ا یناباور الکرده و پس از چهار سال در کم

رفتار برگشت  نیبازگشته اند و ا ایرودخانه کلمب یعنیخود  یقبل یآب ستگاهیدوباره به ز

پس از  زین ییهوا یو مرغ ها دهیبه خانه به کرات توسط سگها و گربه ها به اثبات رس

شان  هیاول ستیرسنگ فاصله به محل زفهزاران  یدوباره پس از ط یمهاجرت زمستان
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را ثابت  تیواقع نیتواند ا ینم واناتیپرندگان و ح قیقبازگشت د نیا ایگردند. آ یباز م

)دور آگاهانه و انتقال  یکیتله پات یرویخود از ن یرفتارها نیدر ا واناتیح نیکند که ا

 کنند؟ یفکر از راه دور( استفاده م

توان در موجودات اطرافمان مشاهده کرد؟  یرا نم ییقدرت ماورا نیا ایآ 

 یباور در من قوت گرفته است که مردم به واسطه استفاده از قوا نیا شیمدت ها پ از

گذارند. از جمله  یاثر م گریکدی اتیذهن ی)انتقال فکر از راه دور( بر رو یتله پات

توان به  یکنند م یاستفاده م یاراد ریقدرت به کرات و به طور غ نیکه از ا یاشخاص

 یاشاره کرد. اکنون پرسش رهیه و غبرجست رانیمد نده،واعظ، فروش استمدار،یاشخاص س

انتقال فکر را ثابت کرد؟ جهت  تیتوان واقع یاست که چگونه م نیشود ا یکه مطرح م

کند  تیواقع نیاست که فرد ذهنش را متوجه ا یپرسش فقط کاف نیپاسخ دادن به ا

درباره او  شیشاپیرا از زبان طرف مقابلش بشنود پ یکه چرا فرد بدون آنکه کالم

کند و  یم یبد تلق ایخوب  یکند؟ به زبان ساده تر، طرف مقابلش را آدم یم یداور

 هیتوان توج یم یعمل تله پات سمیجز مکان یزیرا با چ یشانگاریو پ یداور شیپ نیا

 هیاز اشخاص را توج یبرخ یتوان قدرت از دور شفابخش یچگونه م نطوریکرد؟ هم

  داد؟ حیقدرت را توض نیکرده و ا
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 زیتامل برانگ لمیاز دوستان وک یکیتوجه به اظهارات  دهیپد نیا حیتوضو  هیتوج در

دوستم به دفتر کارش رفته ام او را  نیکه جهت سر زدن به ا یاست. در اکثر موارد

 بیام اما نکته عج افتهیاش  یبه منش یحقوقو  ینامه تجار کیکردن  کتهیدر حال د

 شیکه سرپا یموثرش را تنها در حالت ینامه ها نیاست که او ا نیا لیوک نیدر رفتار ا

 نیا یکند و راز کارساز یم کتهید شیاست و در حال قدم زدن است به منش ستادهیا

در  شهیکه چرا هم دمیپرس لیوک نیاز ا کباریرفتارش نهفته است.  نیدر ا زینامه ها ن

کند؟ او در پاسخ گفت که علت سرپا  یکردن نامه م کتهیحالت اقدام به د نیا

 یذهن ریتصو نینامه در برابرش با ا رندهیاست که با مجسم کردن گ نیا ستادنشیا

باور را در  نیبا طرف مقابلش بوده و ا یحضور یکند که مشغول گفتگو یاحساس م

از موارد نامه  یاریعلت است که در بس نیکند لذا بد یاعمال م زین سمورد فرد ناشنا

 کیرابطه توجه به اظهارات  نیکنند. در ا یمثبت را تجربه م یجواب ها میها

باور است  نیزن بر ا نیاست که ا نیقابل توجه بوده و آن ا زیکتابفروش زن موفق ن

 شیرا برا یخاص کتابشود و من  یمواجه م یمردد داریخر کیکه با  یکه زمان

کتاب مناسبتر  یکتاب به طور ذهن نیا دیجهت متقاعد کردن او به خر ابمی یمناسبتر م



 

چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

جــادوی بــاور

-
7

( داریراهکار انتقال فکرم به خر نیکنم و تجربه نشان داده است که ا یرا به ذهنش القا م

 کرده است.  فایا تمیرا در موفق ینقش مهم

افکار را  یو ذهن میمستق ریانتقال غ یاریکه گفته شد شواهد و مستندات بس همانطور

 نشیکودک به والد کیفکر  فیتوان به انتقال ظر ید مشواه نیکند از جمله ا یثابت م

 نیتوسط زن و شوهر هماهنگ و همدل اشاره کرد. در ا گریکدیفکر به  یو انتقال ذهن

 کی سیقرار است که رئ نیاست. داستان از ا زیتأمل برانگ زین ریز یرابطه مورد واقع

بخش فروش شرکت تحت امرش ناراحت  یبه شدت از کارنامه کار یشرکت تجار

 یستگیشرکت شا نیبخش فروش ا ریبود که مد نیاز ا یچون همه شواهد حاکبوده و 

گرفته است که به طور  میتصم سیرئ نیعلت بارها ا نیپست را ندارد بد نیاحراز ا

 نیاستعفا داده و به خدماتش در ا تشیز مسئولفروش بخواهد که ا ریمد نیاز ا میمستق

شرکت ادامه دهد اما چون  نیفروشنده ساده و دوره گرد در ا کیشرکت به عنوان 

شرکت برخوردار بود  نیدر ا ییباال اریدر بخش فروش از سابقه بس قیناال ریمد نیا

به  میخواسته اش را به طور مستق نیهرگز نتوانسته است که ا سیرئ نیعلت ا نیبد

پستش استعفا دهد و  نیبخواهد که از ا یاز و وفروش رسانده  قیناال ریمد نیاطالع ا

 نیعلت ا نیکرد بد یوارد م انیبه شرکت ز شتریهرچه ب زین تیوضع نیچون تداوم ا
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 نیاز ا یارتباط ذهن قیو به طر میمستق ریگرفت که به طور غ میتصم یناراض سیرئ

 خوشبختانهبه عنوان فروشنده ساده مشغول به کار شود فرد بخواهد که استعفا داده و 

فرد مورد  یذهن یالقا نیموفق از آب درآمده و چند روز پس از ا سیراهکار رئ نیا

 تیریاستعفانامه اش از پست مد میشده و با تسل سشینظر با اراده خودش وارد اتاق رئ

اداره مشغول به کار شد که حاصل  نیفروشنده در ا کیکرده و به عنوان  یریکناره گ

و دوره گرد  اریفروشنده س نیا یبرا شتریباالتر و درآمد ب ودس سیرئ یتحول برا نیا

دستاورد  نیا زین سیرا فراهم کرده بود و رئ سیرئ یاسباب خشنود جهینت نیبود و ا

 قهیو طر یتله پات قیانتقال و کاشتن فکر در ذهن طرف مقابل از طر ونیبزرگش را مد

 بود.  لیقب نیاز ا ییها

 جهیکه نت میشو یممتوجه  یبه سادگ میشو قیدق ایگو یمورد مثال نیخوب به ا چنانچه

و قابل انتقال  یکنندگ تیشرکت کامال منطبق بر اصل و قانون سرا نیا سیمورد نظر رئ

 یکیتله پات یها سمیاگر فرد نتواند با مکان نیبودن احساسات و افکار است. بنابرا

 یجهت و شکل دادن به افکار شخص قیرا به طرف مقابلش بفهماند، از طر حاتشیترج

 یکه مطرح م یقرار دهد. اکنون پرسش ریطرف مقابل را تحت تأث اکنشتواند و یم زین

 نیا تیکرد؟ واقع هیتوج توانیرا چگونه م یکارمند مثال نیاست که واکنش ا نیشود ا
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و رک و پوست کنده  میاست که به طور مستق یفرد مدع نیا سیاست که اگر چه رئ

است  ریدناپذیکه ترد آنچهاز کارمندش نخواسته است که از پستش استعفا دهد اما 

خواسته است  رشیمد نیاز ا یزبان یبا زبان ب دهیدر موارد عد سیرئ نیاست که ا نیا

خود را نسبت به  یناراحت یدر موارد سیرئ نیمثال ا یکه از پستش استعفا دهد برا

 ه،یعبارات و کنا ایباحاالت چهره اش و  نکهیا ایکارنامه فروش او آشکار ساخته است و 

خود را به گوش و نظر طرف مقابلش رسانده و  تیمراتب عدم رضا یقیبه طر صهخال

 را فراهم کرده است.  شیاستعفا یها نهیزم لهیوس نیبد

خورد آنچه که  یچگونه رقم م امدهایو پ جینتا نیا نکهیهر شکل، قطع نظر از ا به

فکر و باور است. چون حاصل درون داشته  فیو کم و ک یاست چگونگ ریدناپذیترد

فرد  اتیکه اگر افکار و ذهن یمعن نیاست، بد یرونیمشابه ب یفرد، بازتاب ها یها

به طرف  یافکار، ارتعاشات مثبت فکر وبودن احساسات  یمثبت باشد بنابر اصل مسر

 افتیبا در زیمقابل نباشد، طرف  یمنف اتیذهن نیشخص مقابل پرتاب شده و اگر ا

شود و چون فرد  یم یدستخوش رنجش و آزردگ لهیوس نیبد ،یمنف یارتعاشات فکر

علت  نیکند بد یکسب م شیخود ارزشمند انگار یروح ازیرا از کنار ن شیریخود پذ

کند.  یم یخود پاسدار فسعزت ن یاز الزمه ها یدیترد چیبدون ه ریفرد خود پذ کی
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را به همراه  یفرد هرگز نظر مساعد طرف ارتباط یعلت است که نظر منف نیلذا بد

 ندارد. 

 نی( ایگروه) یرونیو چه در ابعاد ب یو شخص یچه در ابعاد درون نکهیکالم ا انج

کند لذا  یفرد را فراهم م یخودسوز ایو  یباور فرد است که اسباب خودساز یچگونگ

از جمله فقدان  یتیشخص یها ییعلت است که صاحب نظران جهت درمان نارسا نیبد

مثبت  قیخواهند که از طر یم یمنف کاراف انیاز قربان یریاعتماد به نفس و خودپذ

و  یبالندگ ،ییایاز پو لهیوس نیمثبت به ذهن خود بد ناتیو معطوف کردن تلق یشیاند

شود که  یم یهمان تیبخش برخوردار شوند. بله، انسان در نها یزندگ یریخود پذ

 . شدیاند یآنگونه م

آلفرد پارک  یرابطه با انتقال فکر و کار کرد قدرت باور از نظر گذراندن مورد مثال در

تجربه  نیقابل توجه است. او ا زیاست ن یعموم مهیب یکارگزار کیخوشنام  سیکه رئ

نقل کرده است. داستان از  میبرا 1۹37نامه به من در سال  کیارسال  قیاش را از طر

 یروسیعفونت و کیدر معرض  کبارهیدار خوشنام به  هیماسر نیقرار است که پسر ا نیا

 بوده است که پسرک یبه گونه ا یماریب نیمرموز و ناشناخته قرار گرفته و شدت ا

خانواده اش به سرعت و به مثل شمع آب شده و هر  یچشمان مضطرب اعضا یجلو
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وجه  چیمسئله به ه نیکند و چون ا میتسل نیآن ممکن بوده است که جان به جان آفر

ترس به هر و  یدیمرد از سر ناام نیعلت ا نینبود بد رشیپارک قابل پذ یآقا یبرا

جان پسر در آستانه مرگش را نجات دهد و چون  لهیوس نیشد تا بد یمتوسل م یقیطر

علت  نیشده بود بد دیپزشکان متخصص ناام یدرمان ییاز توانا یبه علت استطاعت مال

 مانیجز باور و ا یزیجهت نجات جان پسرش، چ شیرو شیدر پ ماندهیتنها راه باق

کرده و  هیمرد دو عکس از پسرک در حال مرگش ته نیمنظور ا نینبود بد یدرمان

کارش الصاق  زیبر م زیرا ن گریگذاشته و عکس د بشیعکس ها را در ج نیاز ا یکی

از  یکند که به زود نیتلق یبه و مارشیبه عکس پسر ب ستنیبا نگر شهیکند تا هم یم

 یرونیو ب یدرون نیتلق نیبر خواهد خاست. از آنجا که پس از گذشت ا یماریبستر ب

 نیشد بد ینم دهید ماریدر ب یاز بهبود یباور در ذهن پسرش( نشانه ا نی)کاشتن ا

همه از آنجا  نیبا ا شدیم دینام یدرمان مانیپارک نسبت به راهکار ا یعلت کم کم آقا

ادامه  یروش درمان نیعلت کماکان به ا نیخواهان زنده ماندن پسرش بود بد قایکه عم

از اقدامات  یشود که پزشکان معالج با انجام برخ یمتوجه م کبارهیبه  نکهیداده تا ا

پزشکان کامال  تیموفق نیشده اند و ا روسیو نیا شتریموفق به مهار تعرض ب یپزشک

است که اگرچه ممکن است در  نیا تیپارک همزمان شده بود. واقع یآقا یبا باور قلب
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است  ریدناپذیا آنچه که تردنقش داشته باشند ام یپسرک معالجات پزشک نیدرمان ا

 یالزمه هاپرتالطم  یمقطع زمان نیمرد دست کم در ا نیا یشخص باوراست که  نیا

را پدر در  یفکر بهبود دیاو را فراهم کرده است. به عالوه، شا ینسب یآرامش روح

انتقال فکر کاشته باشد؟ عامل درمان هرچه که باشد آنچه  قیذهن پسرش از طر

 فایا جهینت نیارا در کسب  ینقش مهم یاست که باور درمان نیاست ا ریدناپذیترد

فصل و کل کتاب صورت گرفته و با  نیکه در ا ییبا توجه به بحثها ،یکرده است. بار

چون انتقال  یمیت که مفاهاس نیام ا یو مستند باور شخص یواقع یاستناد به موارد مثال

به طور  یعلم یاز اصالت برخوردار هستند اگرچه هنوز پژوهشها یفکر و جنبش روان

 دهیدرباره پد امیمطالعات شخص نطور،یات را به اثبات نرسانده است. همیواقع نیا حیصر

چون ذهن  ییها دهیباور رسانده است که پد نی( مرا به ایعی)فراطب یکیزیمتاف یها

 یفی نفسه و به طور ذات رهیو غ یتله پات ،یدرمان نیتلق ،ییشگویپ ،ینیب بیغ ،یخوان

 نیاز قوان یناش یبه اصطالح فراماد یاقدرت ه نینبوده بلکه ا یفراماد یها دهیپد

 ،یتعصب ورز ،ینگر هیکسویاما بشر متأسفانه تاکنون به علت  باشدیم عتیحاکم بر طب

 ایناگشوده دن یدرباره گشودن رازها یدست به طور جد نیاز ا یلیو مسا یغرض مند

 بهارتباط  نیکه در ا ینکرده است. اکنون پرسش یگذار هیذهن سرما کرانیو قدرت ب
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ذهن چه  یایاز دن یعلم ییاست که اساسا رازگشا نیکند ا یذهن خواننده خطور م

 انسان دارد؟ یبرا یسود

هرچه  ریو چون تسخ ردیگ ینشات م یگاهاز آ ،ییاست که از آنجا که توانا نیپاسخ ا 

آورد  یانسان به ارمغان م یرا برا یشتریب شیسعادت و آسا عتیطب یقوا شتریب

را در دسترس  یشتریتواند مواهب ب یذهن م دهیچیدستگاه پ یعلمشناخت  نیبنابرا

انسان قرار دهد. 

 گریبار د یانیس طور پا نیدر ا لمیما میشو یم کیکتاب نزد انیاز آنجا که به پا ،یارب

 یآدم چیاست که ه نیا تیداشته باشم. واقع یعمل باور قلب سمیکوتاه بر مکان یمرور

 یاتیمنکر واقع اریتواند با توجه به مستندات و شواهد بس یدانشمند نم ایو  یاعم از عام

چون طلسم، نظر  یجان یب یایبخشانه اش یمنیا یکارکردها ،یرمانو باور د مانیچون ا

 قیدق یریتواند قدرت تجسم و هدف گ یکس نم چیه نطور،یشود. هم رهیو غ یقربان

قدرت باور و  گریورزشکاران را انکار کند. از طرف د یگلف بازان و به طور کل یذهن

و آسوده حال مشاهده  رستههر چه تمامتر در اشخاص وا یتوان به روشن یاعتقاد را م

محروم از  یاشخاص وارسته و آسوده خاطر به کل نیاست که ا یدر حال نیکرد و ا



 

چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

جــادوی بــاور

1۴

 ینه تنها در مراکز علم یتله پات دهیپد نطور،یهستند. هم یآرامش روح هیاول یالزمه ها

 ابزار  نیاز ا زیروزمره اش ن یدر زندگ یفرد معمول کیاست بلکه  دهیبه اثبات رس

کند.  ینامحسوس استفاده م ظاهرا

 یاثبات م بهذهن و باور  کرانیقدرت ب یبه اشارات و مستندات فوق بسادگتوجه  با

 رسد. 

 یقدرت ب نیاز ا تواندیاست که فرد چگونه م نیشود ا یکه مطرح م یپرسش اکنون

 تیانسان در نها»که اصل  میدان یبه طور مثبت و سازنده استفاده کند؟ خوب م انیپا

اساس  نیصادق است بر ا یطیدر هر شرا شدیاند یشود که آنگونه م یم یزیهمان چ

 ناتیزند چون تلق یفرد را رقم م یتباه ایفرد است که سعادت و  اتیباورها و ذهن نیا

علت فرد  نی. لذا بدیرونیدارد و هم منشاء ب یفرد هم منشاء درون قیعم یو باورها

آنکه  ژهیباشد به و یرونیب یذهن ناتیو تلق قاتیمراقب تزر دیسعادت با ریتسخجهت 

 دیتوان از تقل یرابطه م نیهستند. در ا یمسر یها به طور ذات دهیاحساسات و ا

مد به طور  شگامانیمثال آورد که جهت همرنگ شدن با پ انیکورکورانه مدگرا

 د. کنن یم دیبه اصطالح نوآوران تقل نیا یلباس یاز طرح ها کورکورانه
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 گرانید میمستق ریو غ میاز آنجا که فرد به طور ناخواسته تحت تأثیر القائات مستق له،ب

فرد  وستهیپ یو ترق یابیدر کام یمثبت ناخودآگاه یو چون داشته ها ردیگ یقرار م

کند تا  قیمثبت را به ذهنش تزر یباورها وستهیپ دیفرد با نیاست بنابرا نینقش آفر

 کند.  رنگیرا تا سر حد امکان ب یفاثرات افکار من لهیوس نیبد

 یبرم ییباور( اوال از پس تحقق هر آرزو یرویقدرت )ن نیا ایاست که آ نیا پرسش

در تحقق آرزوها چگونه است؟ همانطور  یناخود آگاه ینینحوه نقش آفر یو در ثان دیآ

صرف از  یردازالپیبا خ یاباوریکتاب از نظر خوانندگان گذشت رو نیکه در متن ا

به  لیو اص یمنطق یاهایدر تحقق رو یآگاهتا آسمان تفاوت دارد چون ناخود  نیزم

 نیاست بد یو ساده لوح یالیبر خوش خ یمبتن یالپردازیکند اما چون خ یفرد کمک م

قدرت وصل شود بلکه چنگ زدن به  نیتواند به ا ینم یالپردازیعلت نه تنها فرد با خ

 . دکن یفرد را فراهم م یو سرخوردگ یموجبات ناکام شتریهرچه ب زیپندار ن نیا

 نیو ملموس استوار است بد یهدف محورانه کاربرد ندیفرا کیبر  یاباوریچون رو اما

است که  نیشود. پرسش ا یمبه نفع فرد وارد عمل  طیشرا نیدر ا یعلت ناخودآگاه

متشکل  یاست که دستگاه ذهن آدم نیاپاسخ  ست؟یچ یاساسا منبع قدرت ناخودآگاه

 است. یو خودآگاه یاری( و هوشاریهوش مهیذهن ن) یاز دو بخش ناخودآگاه
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طلب  یگوش فرد زندگ زهیآو دیبا شهیدستگاه ذهن هم نیکه در رابطه با ا ینکته مهم 

در  نیبوده و ا هیو اول یبدو ن،یریذهن د ،یاریکه ناهوش است نیو ثروت اندوز باشد ا

شکل گرفته و حسابگر است  دأیجد ،یمدرن، عقالن یذهن ،یاریاست که هوش یحال

ذهن  نیاست که ا نیا تیواقع دیآ یبرم یناخودآگاه یهایژگیهمانطور که از اسم و و

 ییبه علت الزامات بقا زیشود و در درازمدت ن یشناخته م «زیگرو  زیست» یبا رفتارها

 چیبه ه یآدم یشده است. به زبان ساده تر، ناخودآگاه یواکنش شرط نیدر برابر ا

ندارد لذا  لیکردن مسا نیسبک و سنگ ،یورز تیعقالن ،یبا حسابگر یا انهیوجه م

 ،یتجرب ،یکوک ،یزیرذهن غ نیکه واکنش و رفتار ا شودیعلت است که گفته م نیبد

.است یو بازتاب یجانیه ،یاراد ریغ

ذهن  نیاز نوع فوق به دور است چون ا ییاز رفتارها یو آگاه آدم اریذهن هوش اما

 ،یکامال عقالن مانشیعلت در رفتارها و تصم نیبوده و بد هیو متأخر مغز اول دیشکل جد

دست  نیاز ا ییها یژگیو و ییاستدالل گرا ل،یکردن مسا نیحسابگر، اهل سبک و سنگ

 نیگزیجا دیذهن و مغز جد نیانسان ا یو عقل یجسمبوده و از آنجا که در اثر رشد 

سلب  یاز ناخودآگاه جیعلت به تدر نیشود بد ی( میو بدو هیاول مغز یناخودآگاه

و  ینیمراقبت و حفاظت از فرد به عهده ذهن حسابگر و زم تیشده و مسئول تیمسئول



 

چگونه از قدرت جادویی باور استفاده کنیم...

جــادوی بــاور

-
17

است  نیبدان توجه داشت ا دیباکه  یشود. اما نکته مهم یواگذار م یبه اصطالح عقالن

اما به علت  شودیو اطالعات ذهن آگاه افزوده م یزمان به آگاه یکه اگر چه در ط

 نیندارد که ا نیجز ا یچاره ا یو اطالعات گسترده، خودآگاه اریبس یاشتغاالت ذهن

له از جم یروزمره زندگ ی. چون فشارهاندک یگانیبا شیاطالعات را در ناخودآگاه

 یمتک شیبه ناخودآگاه هیزاو نیدارد که از ا یاو را وام مارگونهیاسترس و اضطراب ب

اشاره  یذهن به نکته مهم نیا یکه در رابطه با کار کردها نمیب یالزم م نجایباشد. در ا

 یخودآگاه ستننش تیقدرت و هدا کهیکه سخن از بر ار یاست که زمان نیکرده و آن ا

هرگز  نیا دیآ یم انیبخش از ذهن به م نیا یورز تیالنو عق یبه علت واقع نگر

روزمره  یدر تعامالت و کنش و واکنش ها یکه اساسا ناخودآگاه ستین یمعن نیبد

 ماتیاز تصم یاریندارد چون در بس یو اساس هینگرش پا نیا ر،یندارد. خ ینقش چیفرد ه

از نقش  یکند. چون مردم به طور ذات ینظر و قدرت م اعمال یروزمره فرد، ناخودآگاه

کردن  نیهستند چون استدالل و سبک و سنگ زانیگر یو مداخالت خودآگاه ینیآفر

هستند  زانیگر یذهن یاز درد و فرسودگ زیمداوم خسته کننده و دردناک بوده و مردم ن

شان را بر مسند قدرت  یدرد، ناخودآگاه نیاز ا یعلت است که جهت خالص نیلذا بد
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گذارند چون از  یرا به عهده او م یساده و احساس ماتیاز تصم یارینشانده و اتخاذ بس

 نفرت دارند.  دشانیذهن جد یاستدالل کردن افراط

 یبا توجه به آنچه که در فوق به طور گذرا بدان اشاره شد اکنون شناخت بهتر ،یبار

 یاست که ناخودآگاه نیو آن ا میدار یمید)هوش ق یو کار کرد ناخودآگاه تیاز ماه

 یبوده است که بقا یژگیو نیاست چون ابرخوردار  یجانیو ه یاحساس یتیذات از ماه

 دیکه مغز جد میدان یم گریکرده است از طرف د نیما را تأم هیاول اکانیاجداد و ن

 نیبا توجه به ا نیکند. بنابرا یمانبار  یاطالعات بالاستفاده مانده اش را در ناخودآگاه

 نیبد میقدرت را درک کن نیعمل ا سمیمکان میتوان یاکنون بهتر م هایژگیو و اتیواقع

سرانجام آنرا  لهیوس نیشدن مکرر خواسته اش به ذهنش بد ادآوریکه فرد با  یمعن

گرا بوده  جانیاحساس و ه یذهن به طور ذات نیکند چون ا یم ینیبه نقش آفر کیتحر

سرکش هدف  لیو م اقیاشت یبر رو دیبا شیبه آرزو دنیو چون فرد جهت رس

حرکت و اقدام  زهیشوق و انگ نیا یناخودآگاه یجانیه تیمحورش حساب باز کند ماه

 لهیوس نیبد ال،یبه هدف در چشم خ دنیبخش تینیو ع تیرا فراهم کرده و با جسم

قدرت  یمتقابال بر رو زیعشق سرکش ن نیو ا دیافزا یبر قدرت عملش م شتریهرچه ب

که فرد در کمال  شود یسبب م لهیوس نیاثر گذاشته و بد یناخودآگاه ییمشکل گشا
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تحوالت  نیداشته باشد و چون الزمه ا یرفع مشکلش دسترس یبه راه حل ها یناباور

قدرت  نیبه ا ریراسخ و تزلزل ناپذ یو باور مانیا ،یمثبت ناخودآگاه یو کارکردها

باور فرد توان  یتوان گفت که با استفاده از اهرم کارساز جادو یعلت م نیست بدا

 باشد.  یرا دارا م یو حساب شده ا دهینجس یتحقق هر آرزو
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 دیکن ادداشتیفصل را  نیمهم ا نکات

پاسخ




