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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  

  سه کلید طالیی  
  براي رسیدن به آرزوها

  و
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دوست من ارزش این فایل متنی که در اختیارت قرار داده شده بسیار 
زیاد هست و نخواستم براش قیمت بگذارم ولی هر چیز گرانبهایی 

،قیمتی گرانبها داره و تو دوست خوب من فقط با خوندن این کتاب 
آشنایی وآگاه شدن به اون چیزي که مد نظر من هست ، مبلغ اون و 

چرا که تو ارزشمندي و همین تو هستی که از  رو پرداخت کرده اي.
میان جمعیت کشور عزیزم ایران داري این کتاب رو میخونی و 

  باعث افتخار من هست .

دوست من با خواندن این فایل متنی ، با آگاهی هدفمند، در مورد 
کلید خوشبختی و رسیدن به خواسته ها و آرزوها ، به سمت سه 

  اونها گام برمیداري.

  با سیستم و تکنیک برموداي موفقیت آشنا میشی.

که ممکنه داستان خیلی از افراد در جامعه  رو می خونی داستان من
  .ما باشه
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در مورد نحوه آشنایی با این سیستم و تحولی که ایجاد میکنه و  و
و شاید درآینده اي مت رسیدن به اهداف میکشونه ، مثل برمودا به س

نزدیک با برموداي موفقیت ، این تو باشی که داستان موفقیت 
به اشتراك می  ، در همین سایت  خودت رو می نویسی و با دیگران

  گذاري.

برموداي به اجزاي تشکیل دهنده و اینکه برموداي موفقیت چیه؟ و 
 عاد و ضلعهاي اون دارند ، پی میو قدرتی که هر کدام از اب موفقیت

  بري.

قدرت زمان و اهمیت از دست ندادن فرصتها ،به تو دوست من ، 
  یادآوري میشه.

  و از راز عمل کردن به آگاهیها و دانشی که داریم ، آگاه می شی.

اطالعات ارزشمندي از شناخت خود و مواردي که میتونه براي زندگی 
  قانون بقا وآستانه تحمل رو متوجه میشی .بهتر به تو کمک کنه از جمله ، 
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و چطور انگیزه قوي ، فوري وآنی پیدا کنی که به طرف زندگی موفق و 
  دلخواهت حرکت کنی و شروع کنی. 

چطور میتونیم شادمانی درونی  که،  و از راز این سوال آگاه میشی
خودمون رو ، همین حاال و فوري ،  بیشتر کنیم ، بدون اینکه درآمدمون 

بیشتر بشه! یا خونمون بزرگتر بشه! و یا ماشینمون شیکتر بشه و یا سالمتی 
  مون بهبود بیشتري پیدا کنه ؟

براي خواندن و بهره بردن از اونچه که  پس دوست من ،  با من همراه باش،
  گفته شده ، 
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 :  مانیابی به آرزوهايسه کلید طالیی براي دست

ن اوتونم به کنم نمیام؟ هر چه قدر سعی میاز دست داده وچه چیزي ر"
انجام نم، هر روز مراقبه و تمرینات یوگا خوگم، نماز می! ذکر میبرسم
م ولی متاسفانه هیچ بهبودي در وضعیت رهاي عرفان میدم و به کالسمی

 ...کنماحساس نمیم روحی خود 
 

ل المتی کامست، ثروتی ندارم و از سهچرا عشق در درونم کمرنگ 
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؟ آیا بشممرتبط  منم با روح گمشده خودتومی طوربرخوردار نیستم؟ چ
 "م دست یابم؟تونم به آرزوهامی
 

تو دوست خوب براي همه ما آشناست. اگر  تقریبا حرفها و سخنان ،این 
 کتابحتما این  ،رو هستیهایی در ذهن خود روبهسشبا چنین پر من هم 

. براي رسیدن به خوشبختی و به کار ببر تو در زندگی خود بخون ور
. من این عناصر کلیدي بودوري موفقیت باید به دنبال سه اصل مهم و ضر

ف و خود را دوست انگیزه، هد"نامم: ارکان مهم شخصیتی می ور
باعث فعال شدن و حرکت نیروهاي عناصري که  ه بدونی بهتر "داشتن.

، هدف و خود انگیزه"ریشه در همین سه اصل دارند: ،شوند نات میئکا
و روحی آرام باید . بنابراین براي داشتن شخصیتی سالم "را دوست داشتن

 پرورش پیدا کنه. این اصول مهم  در شخصیت 
 

به  توداشتن چنین شخصیتی قدرت روحی  با ، دوست من ،مطمئن باش
کی از این اصول سست و شکننده . وقتی یمیشه طور خودکار دو چندان 

. بنابراین خراب میشه وفرو میریزهانند ساختمانی همتو  کل شخصیت  بشه
نباید در این حالت انتظار پیشرفت، سالمتی، موفقیت، بهبود روابط و 

داشته باشی. بر عکس اگر این سه رکن اساسی  ور توهایابی به آرزدست
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چه ، اطمینان داشته باش به هر آنبديجاي ت در شخصیت خود ور
 !یابیدست می بخواهی

 
 انگیزه

در زندگی بخواهی به  یچقدرتمندي که هر،  تونی ادعا کنیمی وقتی
هستی و  تمسوول زندگیت خود تو. پیدا کنیدست  هش راحتی ب
  سازي. تنها خودت می ون راوهاي صحنه

که این زنی. براي اینرقم می ور تکه سرنوشت خود هستی خودتاین 
انرژي، قدرت و نیروي مضاعف  نیاز به بدي به خوبی انجام و کار ر

موفقیت نیاز به شارژ روحی  هايبراي رسیدن به قله هداري. به عبارت دیگ
به خوبی بایستی و از  تشارها و مشکالت زندگیتا در مقابل همه ف داري

 .ريمیدان به در ن
 

ن به یک منبع عظیم انرژي نیاز داریم. ومهمه ما براي پیشبرد اهداف
 اونست. تنها باید اراده کنیم و هن ومنبع در وجود خودمخوشبختانه این 

به انجام در زندگی  ون رومفعال و زنده نگه داریم تا به راحتی ماموریت ور
 .نیموبرس
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به  ور ماده و پرواز می ور ما ست که روحهاین شور و شوق درونی 
و ها وخت اصلی خواستهس هو یا به عبارتی دیگ هکننزدیک می مونآرزوها

مردم به که  هست. در این حالت ماستن انگیزه درونی وهم مارویاهاي
قصر  نی تر بتوراحت تو تا  نشجذب می فتطور ناخودآگاه به طر

 تتشعشعات شادي و نشاط در درون . در این صورتبسازي ور ترویاها
میشه کارهاي موردنظر دو چندان براي انجام  ات  و انگیزه نشور میشعله

حتی از  ور توشده و  توربا جذب ها مانند یک آهننسانبنابراین سایر ا. 
کنی و ن حالت روز به روز پیشرفت میکنند. در ایلحاظ مالی حمایت می

 .کنیترس و تردید احساس نمیت در وجود خود هدیگ
 
 تهاي خودبیشتر بر روي توانایی هستاي بهتر ي رسیدن به چنین نقطهبرا

که اصال به انجام  يکه به سراغ کارهایی براون ه جاي و ب بشیمتمرکز 
در  وشور و شوق ر اون که انجام ياي نداري به دنبال اموري برها عالقهاون

 .می کنهپدیدار ت درون
 

یکی از ارکان مهم رسیدن به موفقیت،  ،بنابراین هرگز فراموش نکن
 .ستهزه الزم براي انجام کار موردنظر داشتن انگی
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 هدف

به طور  ت پرورش بدي،در ذهن ور تها و آرزوهاي شخصیخواست  وقتی
. بنابراین همین هشها دو چندان میاونرسیدن به براي  تناخودآگاه انگیز

 .هشمی تباعث پیشرفت تشور و شوق درونی
 

، یعنی باید کامال هکامال مشخص و شفاف باش تهدف هبراي این کار الزم
و  پیدا می کنیدست  نی به  چیوواقعا خودت ند هي. اگخوامی یچ ونیبد

 هاگ هو یا به عبارت دیگ می ريه بیراهه مطمئنا ب ،ي برسیخوابه کجا می
 یشبه زودي دچار لغزش و خطا می،  همشخص و روشن نباش تمسیر برا

. بنابراین اگر هدف واضح و روشنی براي و قادر به ادامه کار نیستی
 .گیري کنینی به خوبی تصمیمتونمی ،نداشته باشی تخود

 
 .گیري غلط = نتیجه بد = نرسیدن به هدفتصمیم

 گونهست که هیچهکامال واضح و شفاف  تهدف تونی ادعا کنیمی وقتی
 نی در زندگی به دنبال  چیوشک و ابهامی در ذهن نداشته باشی و دقیقا بد

  هستی.
کنند ما خطور میه ذهن بهترین اهداف موقعی ب ،نیوست بدهالبته بهتر  

. بنابراین ابتدا هافی پاك شده باشن از مسایل و مشکالت اضوکه افکارم
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و  ديگوش ب تپاك و خالص کن تا بتونی به نداي درون ور تفکر خود
 .گیري کنیدر نهایت بهتر تصمیم

 
: بعضی ههاي مختلفی وجود دارروش تیابی به اهداف خودبراي دست

 ن، شان و تجربه اندوختن متوجه میدیگر اعمال "دیدن"افراد از طریق 
 "حس" ه. بعضی دیگهن چیویابی به اهدافشبراي دستبهترین روش 

 تکنند چه کاري درسمی

هستند  شانسیست و در نهایت، گروه آخر افراد خوشهو چه کاري غلط 
نند چه باید بکنند و در هر لحظه چه قدمی باید ودکه به طور ناخودآگاه می

 .بردارند
 

 ه ،ح و روشن باشکامال واض تو دوست خوبم،بنابراین هنگامی که هدف 
ي مناسب هام شده و به طور خودکار به دنبال پیدا کردن راهوآر تذهن

 .هرمی تیابی به هدفبراي دست
 

  ؟ پیدا کنیدست  يخوا؟ به  چی میهی چیزندگاز  توهدف دوست من ،
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تر تا سریع هکنکمک می بهتکارهایی ؟ چه هچیتو زندگی از دیدگاه  یمعن
 ؟پیدا کنیم دست وبه ذهنی آر

 
 خود را دوست داشتن

ست که هیابی به موفقیت و خوشبختی این تیکی از ارکان مهم براي دس
. حتما هو دوست داشته باش هکه هست بپذیر طورنوهم ور شفرد خود

دوست  ور تخود توست. وقتی هکامال واضح  شچرا؟ دلیل پرسیمی
، ونیی ندالیق خوشبختی و شادي در زندگ ورت نداشته باشی و خود

 !داري روبه پیشرفت و سعادت  رسیدنانتظار  طورچ
 

 ت همدر زندگی و به این نتیجه رسیدي که الیق دوست داشتن نیستی کی
 ؟نیستیقادر به پیشرفت 

هر کردند و پدر و مادرم مرتب مرا سرزنش می": ن گمی افراد خیلی از 
خوري و به هیچ کجا گفتند تو به درد هیچ کاري نمیروز به من می

 در مورد تو تونادر، خواهر، برادر و یا دوستا. هر چه پدر، م"رسینمی
هاي درونی . تنها به صحبتها توجه نکناونبه  هم شده . دیگوتم ند،گفت
 .گوش بسپار تخود
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؟ آیا فکر یگمی یچ تو با خود کنیمی ي،چه فکر تدر مورد خود

به اندازه کافی ت الیق زندگی خوب و موفق هستی؟ آیا با خود  کنیمی
 ؟ن هستیومهرب

وآمد کن که از و با افرادي رفت بدهتغییر  تنسبت به خود وطرز فکرت ر
مرتب از زندگی گله  . از افرادي که منفی هستند،ها انرژي مثبت بگیرياون

کنند، دوري و تردید نگاه می کنند و به هر چیزي با شکو شکایت می
 .کن

 
دوست  ور تخود نیتوپذیري؟ آیا میکه هستی می انطورهم ورت نون خودآیا اک

 ؟ل باشیئارزشی قا تو براي خود داشته باشی
 

 تبه خودو بهترین هدیه ر نستی ،مطمئن باش امروز تو ه ،مثبت باش تاگر پاسخ
به تمام  نیتوکه می پیدا می کنی ا این هدیه به قدرتی دست . بدون شک بي بد
  .ی برسیدر اندك زمان تهااستهخو
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فرمول این سه کلید براي دست یافتن به رویاها و آرزوهامون بخشی از دوست من 
هستند که من به اون نام برموداي موفقیت  مثلثی و سیستم تضمینی و تست شده 

  دادم .

  

  

برموداي 
  موفقیت

  
  

  

  برموداي موفقیت چیست؟
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نحوه بدست آوردن و ابتدا براي تعریف این تکنیک و سیستم ارزشمند موفقیت 

  .الزم هست که داستان خودم رو بگم اون ، 
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. مثل بسیاري از افرادي که  رشد و بهبود شخصیعلیرضا علی زاده هستم.محقق 

 و مدیریت تو رشته مورد عالقشون تحصیل نکردن .من هم رشته حسابداري
این بود که در زندگیم روز  وتمام هدفم خوندم ولی سالها مطالعه موفقیت داشتم

. افراد ممکنه دست خودم باشه ، بروز پیشرفت داشته باشم و کنترل زندگیم
گاه من یعنی و موفقیت از دید تعاریف خاص خودشون رو از موفقیت داشته باشن

که داري برآورده کنی ، رشد کنی و به  اینکه بتونی نیازها و خواسته هاي معقولی
تعالی برسی ومشکالت زندگی نتونه خللی در اراده و خواستت ایجاد کنه و 

و روز بروز بهتر از دیروزت باشی و  سازگاري بیشتري با دیگران داشته باشی 
وقتی در انتهاي هر سال به اونچه که گذشت  نگاهی بندازي ، ببینی که واقعا  از 

اخالقی ومعنوي و چه مالی و چه ارتباطی بهتر از قبل شدي و یک  همه نظر چه
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فرد موفق کسی هست که در زندگیش کنترل امورش ، دست خودش باشه 
ودیگران و محیط و شرایط اون شخص رو کنترل نکنن و البته ما از افراد موفق 
،درس میگیریم و تحت تأثیرشون قرار میگیریم ولی اینکه کنترل زندگیمون رو 

درست  بدیم براي انسانی که خداوند اون رو آزاد آفریده یا شرایط و.. دست کسی
. نیست  

که بشه با اون معماي  مبدست آوردن سیستم و فرمولی بودبنابراین تفکر بدنبال 
رشد و بهبود شخصی رو حل کرد و من داستان افراد موفق رو مطالعه می کردم و 

لی الزمه بدست آوردن نتایجی که سعی می کردم از زندگیشون درس بگیرم و
افراد موفق بدستشون آورده بودند یک سري خصلتها و عادات و طرز تفکر خاصی 

بود که اونها در درون من نبود . بعنوان مثال من در اوایل دوران بلوغم ، خیلی 
زودرنج بودم و با کمترین بی احترامی و یا اهانت از کوره در می رفتم و زود 

توجه به ظواهر امور داشتم و دید مستقیم وبدون در و دیگه اینکه  عصبانی میشدم
نظر گرفتن جوانب دیگه مسیر به اهدافم داشتم بعنوان مثال خواهان رسیدن به پول 
فراوان بودم ولی فقط منتظر بودم از یک طریقی بمن برسه ،گاهی با دعا و گاهی 

قاد داشتم حتما براي و اعتاز طریق قرعه کشی  ویا اینکه کسی بمن کمک کنه 
عقیده داشتم یا اینکه و موفق شدن وپیشرفت باید تکیه گاه و حامی داشته باشم 

که خدا نمی خواد و اگه اون بخواد من بهترین زندگی رو دارم و از جایی که نمی 
راستش  دونم برام روزي رو میرسونه، خصلتهایی که االن به اونها لبخند می زنم.

ایی که براي زندگی بهتر مضر هست ، انگیزه و اشتیاق در کنار بعضی خصلته
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این  انگیزه فراوانی براي بهتر شدن و بهتر زندگی کردن و موفق شدن داشتم و 
درونی که در برموداي موفقیت هم درباره اون صحبت شده ، همواره در من 

همان نیرویی رو به بهتر شدن داشته باشم .، وجود داشت که تحت هر شرایطی 
بعدها متوجه شدم علت اصلی روزبروز زندگی بهتر براي من بود تا اینکه بتونم که 

رشد و بهبود شخصی براي رسیدن به خواسته ها و رویا ها رو به صورت یک 
بارها و بارها شکست خوردم ولی دست از تالش  در این مسیر و سیستم در بیارم.

 برنداشتم.

مت داستان و اقتصادي مهمترین قسسالهاي سختی رو گذروندم . فشار هاي مالی 
.من هست   

اقع ما تسلیم البته این میتونه شرایط خیلی از ما باشه .ولی دوست من اکثر مو
خیال همه چیز  میشیم و در انتهاي تالشهامون براي رسیدن به خواسته هامون ، بی
ط و میشیم و به زندگی که براي ما تهیه شده،عادت میکنیم و اسیر محی

یگه من همینه ود و دیگه شاید میپذیریم که پس سرنوشت میشیمشرایطمون 
یا همینطوري  رو به نشانه تسلیم باال می بریم  ونمیشه کاریش کرد و دستامون 
و  کر رشدو همواره در تف ولی من تسلیم نشدمزمان و زندگی رو میگذرونیم ،

بودم. زندگی بهتر  

دنبال دانش واطالعات براي  سالهاي زیادي، سال سن دارم   37در حال حاضر
 با و  ن مطالعه می کردمای بودم. در ابتدا با اشتیاق فراوموفقیت و بهبود شخص
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با مطالب  وتو جلد نویسندش می رفتم به اصطالح ، وفقیت ، م کتاب هر خوندن
به نتایجی که  اون کتاب زندگی میکردم . بعد از یک مدتی متوجه میشدم نمیشه

ودوباره به اول کار برمیگشتم و البته نمیگم مطالعه  مد نظر اون مطالب بود برسم
و  نقشی نداشت ولی راهکار اون چیزي نبود که باعث تحول واقعی در من بشه

 پس از مدتی به شرایط اولم برمی گشتم.

ن تأثیراتش اي اوتا اونجا که با کتابهاي آنتونی رابینز آشنا شدم ومطالعه کتابه
 خیلی بیشتر بود 

.شدم 784موفق به کسب رتبه  1377تا جاییکه در کنکور سال   

ن رو باز از بله طعم موفقیت رو چشیدم و نتیجه گرفتم، ولی یک عامل بیرونی م
رجه و ما حرکت بازداشت واون نقش وقایع و مسائلی هست که از اختیار ما خا

ن و آگاهیهایی برموداي موفقیت درباره اوخودمون در اون دخالتی نداریم.(که در 
 که براي اون مورد نیاز هست صحبت میشه)

ولی باز با اینکه تالش هاي زیادي کردم تا بتونم بهترین رتبه و امتیاز رو  
بیارم.متاسفانه با وجود رتبه زیر هزار درآن سال بعلت اینکه ما نظام جدید آموزشی 

می در نظام جدید بودیم بسیاري از افراد درس خونده بودیم و گروه دوم ثبت نا
که مثل من رتبه هاي باالیی آورده بودند موفق نشدند که حتی جایی قبول بشن و 
این براشون خیلی سخت بود و خودم که سازمان سنجش براي اعتراض رفته بودم 

اند کنار و این بم بحثها این حاال  از گروه تجربی قبول نشده بود. 54حتی رتبه
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رو می خوام بگم که پس از اونهمه تالش و آوردن اون رتبه که واقعا کار نکته 
رقابت سختی جریان داشت ، بود.  که دوران اون در   بزرگی  

.قبول شدم من پیام نور شهر خودمون     

     یشه !دوست من اینجا هست که واقعا فشار روانی زیادي به انسان وارد م

؟ريو زحمت بکشی ولی نتیجه نگی ت میگی این همه تالش و سختیخود با   

  دیگه باید چیکار میکردي؟

الش تاین شد که مدت زمان زیادي از وقت و عمرم به هدر رفت و دست از 
 کشیدم . 

ه آرزوها و کمی بیخیال شدم و اونهمه اشتیاق و شور و شوق موفقیت و رسیدن ب
هام ، خیلی خیلی کم شد.خواسته   

 

اق درونی بود اون هم همون انگیزه و اشتی کردم وولی کم کم باز خودم رو پیدا 
 که مثل نیرویی بزرگ منو به جلو میروند.

رو در مسیر  ممکنسعی کردم برنامه ریزي داشته باشم و بهترین راه  بنابراین، 
 زندگیم پیدا کنم.
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شت و نمیشه مطالعه کتابهاي موفقیت ادامه داشت ولی خیلی خیلی روند کندي دا
تأثیرگذار بود.زندگیم  گفت در  

نشد که  شدم یک فرد بسیار معمولی که در دلش آرزوهاي بزرگی داشت و موفق
شرکت  کار حسابداري در یکانجام بده و محدود به زندگی عادي شدم.کاري 

ل گذروندمبه همین منواخصوصی پیدا کردم و ازدواج کردم و سالهاي زیادي رو   

...تا اینکه   

و من با  اون انگیزه درونی و شور وشوق واشتیاق موفقیت کار خودش رو کرد  
فقیت رو از هاي فوق العاده اي براي رسیدن به موفقیت آشنا شدم که مو تکنیک

 درون برنامه ریزي می کرد.

!! شدم  دوست من ، وارد پرقدرت ترین و مهمترین بخش زندگیم  

ش بودن ، بود که کردن و بدنبال آگاهی ودانانگیزه درونی و اشتیاق به بهترزندگی 
 منو وارد این مسیر جدید کرد.

م که عاشق تغییر تغییر چیزي بود که از خیلی سالها پیش دنبالش بودم و میتونم بگ
و دارم، اگه ربه سوي بهترین چیزها هستم و از جمله افرادي هستم که این تفکر 

اره اون داحتمال زیادي وجود داره ، امتحانش کن، چرا که راه بهتري وجود 
بهره ببر. همون راهی باشه که تو رو به هدفت میرسونه و از هر دانش وآگاهی  
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 و دانش وآگاهی هست که منشأ تحوالت بزرگی میشه.

 جان نباشد جز خبر در آزمون

 هر که را افزون خبر جانش فزون

 جان ما از جان حیوان بیشتر

 از چه زان رو که فزون دارد خبر

ا میدونه و مرا در دلیل برتري جان  در این شعر مولوي بسیار زیبا نقش آگاهی ودانش
تر از قبل ببره و برتري جان ما با دانش و آگاهی ،هست که مقام ما رو میتونه همیشه باال

 انتهایی نداره .



 آھن ربای ذھن دات کام

 

23 

 بسیار قوي داشتم از قدرت اراده استفاده کرده بودم. با اینکه اراده ايمن در زندگیم ، 
ه اي که در مغلوب میشدم و پس از گذشت مدت زمانی شور و حرارت اولی ودارم ولی باز

 وجودم بود ، فروکش می کرد.

اه و بیرونی خودآگونها مربوط به ذهن ا همه و آزمودم رو مختلفی روشهاي اینکه خالصه
 من بود.

اینگونه بمن  ذهن از درون تغییر هاي تکنیک   و من میبایستی درونم رو تغییر میدادم و
 کمک کردند.

دوست  تو با ور گرفتم یاد که   بر آن شدم تا تجربیات خودم و تکنیکهاي فوق العاده اي  

این سطور  خوبم در میون بزارم . تا تو دوست خوب من که مطمئن هستم حاال که داري  

به براي رسیدن  رو می خونی اتفاقی نیست که اینجایی و حتما در درونت نیروي بالقوه اي  

ي زندگی بهتر خواسته هات وجود داره مثل من سالها از موفقیت و رمز مهم تغییر به سو  

. معطل نشی و از این تکنیک استفاده کنی  

  

ذاشتم که برموداي موفقیت نام گ هدف و رسالت من اینه که این روش و تکنیک رو
راي زندگی بهتر ببتو یاد بدم تا ازون  (همانند برمودا تو رو به سمت موفقیت می کشونه)  

واسته اي که خاستفاده کنی . با این روش از درون برنامه ریزي میشی براي اون هدف و   

 داري و وقتی که اونو تجربه کنی تو هم مثل من این روش رو دوست خواهی داشت و در 
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.ان و دوستانت درنگ نمی کنیزترویجش براي عزی   

ش برنمیداري یمات تو رو از گود بیرون نمیندازن و دست از تالدیگه سختی ها و نامال  

یت تاثیرش دیگه حرفاي منفی دیگران تو رو متوقف نمی کنه . دیگه شرایط محیط زندگ
.خیلی کمرنگ میشه و تو سکان دار زندگیت میشی  

هنی ،تصمیم ذپس اولین قدم براي تجربه این احساس خوب و این شرایط قدرتمند روحی و   

.توئه   

 اري کنی براي باید تصمیم رو بگیري و فقط یه دوره زمانی خاص و کوتاهی رو سرمایه گذ
 خودت و زندگی و آیندت.

فقیت رو به تو اینجا یه مطلب مهم می خوام بگم واینه که هیچ کس تو دنیا نمی تونه مو
ر ، اولین بهت دوست خوبم هدیه بده .مگر خودت .توبا تصمیم خودت براي استفاده از راه  

.گام رو برمیداري  



 آھن ربای ذھن دات کام

 

25 

 
  

ایفا می کنند در شکل گیري شخصیت افراد نقش در روانشناسی سه عامل مهم  

وراثت-1  

محیط-2  

خود-3  

نفر می تونه  و محققان تأکید دارند مهمترین و موثرترین عامل نقش خود هست. یعنی یک
معه باشه. اینا رو افراد جاین و بهترین موفقتر از   از بدترین محیط ها و شرایط بد وراثتی

و بعد از  گفتم تا تو دوست خوبم بدونی مهمترین قسمت موفقیت در درون خودت هست .
اینجاست که   وروشهاي افراد موفق رو بدونی  اینکه این مورد برات باور شد حاال باید
 سیستم برموداي موفقیت شروع میشه.

یگیره .مختلف زندگیشون رو در بر مروش افراد موفق ، روشی جامع هست که جوانب   
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وق العاده ساده فاولین گام تو دوست خوبم ، ایجاد تغییر با سیستم تست شده و تضمینی و 
یکها درون و ضمیر ولی موثر و کارامد ، برموداي موفقیت هست . تو با استفاده از این تکن
 همانند و   می کنیناخودآگاهت رو براي موفقیت و رسیدن به خواسته هات برنامه ریزي 

اونها به  چیز رو به طرز عجیبی به سمت خودش میکشه ، با بکارگیري همه که برمودا
.سمت موفقیت کشیده خواهی شد  

 

 

 

 

 

 

 برموداي موفقیت چیست ؟
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تجربه چندین  وپس از مطالعه کتابهاي مختلف موفقیت و نحوه تفکر و زندگی افراد موفق 

زندگی بهتر، به سه مهمترین عوامل تأثیرگذار در پیشرفت وساله خودم  ، بدنبال قویترین و 
ود آورد تا هر ضلع و بعد و مهارت ، رسیدم که با ادغام اونها میشه یک سیستمی رو بوج
برآورده شدن  کس با قرار دادن خواسته و آرزو و رویاي خودش (البته اگه منطقی وقابل

واسته اي سیدن به ثروت و هر خباشه) اعم از خصوصیات شخصیتی واجتماعی وهمچنین ر
 که داره ، بتونه به اونها برسه .
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ایت این سه ضلع دوست من شاید فکر کنی دارم اغراق میکنم ولی این واقعیت داره و با رع
نمی صحبت  دازي و خیالپر درباره رویا ، همه اینها تحقق پیدا میکنه و برموداي موفقیت 

ظر میرسه ، نزندگی که در ابتدا خیلی سخت به برموداي موفقیت مثل همه معماهاي کنم.
سیله پس از حل شدن ،بسیار آسون میشه و تو دوست خوب من متوجه میشی که به و

ه راحتی میتونی بآگاهی از اون و عمل به دستورات بسیار ساده ولی تأثیر گذاري که داره 
رو  تريبر مشکالت و عقب موندگیهات غلبه کنی و شروع زندگی موفق وروزهاي به

 براي خودت رغم بزنی.

هست و ارزش  دوست من ،یک نکته بسیار مهم رو درباره زمان و فرصتی که در اختیار ما
 اون ، می خوام بگم :
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رو کرده و  دوست من زمان براي ما توقف نمیکنه وما میتونیم از اون نهایت استفاده
 گذشت اون رو به نفع خودمون رغم بزنیم .

مورد زمان و گذر فرصتها فرمودند:موال علی (ع) در   

 فرصتها همانند ابر در گذر هستند.

 
 ما دو روش وراه رو میتونیم انتخاب کنیم:

 

مقصد و هدفمون  با سریعترین وقدرتمندترین روشها خیلی زودتر به میتونیم تصمیم بگیریم
.میاره گر باشونیم گذر زمان رو ببینیم و فقط نظمیتدیگه اینکه  برسیم و  
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ار بگذاریم و با میتونیم با خودمون صادق باشیم وبراي اینکه موفق تر بشیم انکار رو کن
ا میتونیم از نشانه مشکالت و عواملی که ما رو از زندگی بهتر دور میکنه ، روبرو بشیم و ی

سمت قیک هاي خطر در زندگیمون براحتی بگذریم تا مشکالت کم کم بزرگ بشوند و 
درگیر کنند. بزرگی از زندگیمون رو  

 دوست من راجع به این موضوع فکر کردي؟

راحتی یا با انکار یک سري از عوامل هشدار هستند که اگه زود اونا رو حل نکنیم واز اون ب
ل وجود گذر کنیم ، این فقط خودمون هستیم که خودمون رو گول زدیم ولی اون مشک

 خواهد داشت و ما رو درگیر خودش میکنه.

که به زودي  ی ، عالئم هشدار به تو این رو میگهشرکتی که کار میکندر  وست من آیاد
  ؟اون شرکت ورشکست میشه

  ؟ بوجود اومده در محیط کارت جو بدي درباره توآیا   آمار فروشت پایین اومده ؟ آیا ،

یري؟گپیدا کردي و سالمتی ووضعیت جسمی خودت رو نادیده می اضافه وزن آیا ،   

تالف جزیی خودت با همسرت ، براحتی میگذري؟آیا ازاعتراضات و اخ  

هر کسی که بدنبال زندگی بهتري هست ، انکار کردن رو کنار دوست من افراد موفق و 
میگذاره و با مشکالت در زندگیش روبرو میشه و در زندگی باید از فرصتها وزمانمون 

عالئم خطري که بما ستفاده رو بکنیم و هر چه زودتر با مشکالتمون با توجه به بهترین ا
و با برموداي موفقیت ، میشه بسیار راحت و سریع در  نشون داده میشه ، روبرو بشیم.
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 مسیر زندگی بهتر قرار بگیریم و در مورد مشکالتی که در آینده میتونن ما رو درگیر کنن،
ریم.، راه انکار رو در پیش نگیمشکالت  ر فرار از نارحتی و یا ترس از برخورد با اونبخاط  

 
 

چیست؟اولین ضلع این مثلث قدرتمند  
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 خود درونی

و قبول مسوولیت هست.درونی خود شامل انگیزه   

ه حرفی که می یم، بت. عشق داشتن به کاري که انجام میدانگیزه ، قانون اول موفقیت هس
که دنبالش  زنیم.و انسانی که عاشق باشه ، موفق هم هست و میتونه بدنبال اون چیزي

بدستش بیاره. هست بره و  

ن و خانه یست، ماشتمام افراد موفق رو که ببینید، متوجه میشید که خوشبختی اونها پول نی
 و کارخانه و... نیست.بلکه عشق اونها به هدفی هست که دارند.

د.موفق میشون ه خودشون میرن و بنابراین پیروز واونها بدنبال عشق و عالق  
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ار موفقیت انگیزه که همون عشق درونی به بهتر شدن و پیشرفت کردن هست ،باعث انتظ
اي داریم ، ه وقتی خواستمیشه و با خودش اعتماد بنفس رو بهمراه داره. انتظار اینکه 

وقوع بپیونده و این چیز ب دنبالش  بریم و بگیم من می خوام به این چیز برسم و می خوام
اعتماد بنفس هست. این  

قمه اي نان، میگه:ماتسوشیتا بنیانگذار شرکت معظم پاناسونیک در کتابش بنام ، نه براي ل  

موفق میشم. همه بمن می گفتند تو در کار الکترونیک موفق نمیشی ولی  من می گفتم ،  

در  یک الکترون یعنی اعتماد بنفس داشت و شرکتی که تأسیس کرد از پیشروان صنعت
 جهان شد.

انگیزه قوي ودرونی او براي موفقیت داشت.و این نشون از   

:کنند نقل می از سقراط و داستانی دیگه راجع به نقش انگیزه درونی  در موفقیت  

 مرد جوانی از سقراط پرسید راز موفقیت چیست؟

 سقراط به او گفت:فردا کنار رودخانه بیا تا راز آن را برایت بگویم.

رون رودخانه او دتا صبح فردا مرد جوان مشتاقانه به کنار رود رفت و سقراط از او خواست 
.را همراهی کنه  

در رفتند تا آب به زیر به آب زدند و آنق افتاد و وقتی به لبه رود رسیدند ،جوان با او براه 
 چانه آنها رسید.

 ناگهان سقراط مرد جوان را گرفت و زیر آب فرو برد.
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او را نگه  یدانه تالش کرد، خودش را رها کند، اما سقراط خیلی قوي بود وجوان نوم
ودش را خوباالخره توانست مرد جوان آنقدر زیر آب ماند تا رنگش کبود شد. داشت.

.خالص کنه  

ا به ریه می مد، اول کاري که کرد ،نفس عمیق می کشید و هوا رهمین که به روي آب او
 فرستاد.

تنها چیزي که می خواستی چی بود؟ ،آب که بودي  سقراط ازش پرسید: زیر  

 مرد جوان گفت: هوا

داشتی،  سقراط گفت : هر زمان که بهمین میزان که به هوا در آن لحظات ، اشتیاق
ي نداره.موفقیت را مشتاق بودي ،تالش می کنی و آن را بدست می آوري و راز دیگر  

و رواگه خودمون می خواد دوست خوب من موفقیت و پیشرفت خواست عمیق ودرونی 
 الیق بهترینها بدونیم باید بهترین تالش رو داشته باشیم.

رکز یعنی تمام انگیزه درونی  با خودش تمرکز بهمراه داره که از عوامل موفقیت هست.تم
 توجه و زندگی تو باید هدفت باشه و خواسته اي که داري.

بی پول بودم دیگه از این وضع خسته آنتونی رابینز گفته،موقعی که فردي چاق و بیکار و 
ام زندگی قبلی خودم رو کنار م و تممرکز کردم به اینکه باید موفق بششده بودم و ت

و شروع کردم به سخنرانی براي دو تا از دوستام وبراشون از موفقیت و عشق و  ذاشتمگ
که اونها رو اعتماد بنفس صحبت کردم و  اونقدر از انگیزه و انرژي زیادي برخوردار بودم 

دونفر از دوستاش ، چند نفر دیگه رو آوردند و همینطور به  تحت تأثیر قرار دادم و اون
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تعداد افراد اضافه میشد تا اینکه تعدا اونها به صدها نفر رسید و پلیس گفت دیگه باید براي 
 سخنرانی ، سالن بگیري. 

ط قوت وآنتونی رابینز در کتاب موفقیت خودش معتقد هست که اگه انسان روي نقا
ین ثروت و بزرگتر قوي کنه) که در وجودش داره، رو ايخودش تمرکز کنه(یعنی انگیزه 

 جایگاه رو بدست میاره.

دوست من می خوام همین جا یه قولی بمن بدي واینه که واقعا و از اعماق وجودت 
ن وزندگی بهتر براي خودت باشی.من این رو صمیمانه و دوستانه ازت می خواستار بهتر شد

خوام و این رو بدون ،  هیچ فرمول و قدرت جادویی وقتی خودت نخواي که کاري انجام 
  بشه ، نمی تونه تو رو مجبور به حرکت کنه و مطمئنا نتیجه الزم رو هم نمی گیري.

ت وادار کنه و در این صورت هست که من این اشتیاق باید طوري باشه که تو رو به حرک
بهت قول می دم با وجود این اشتیاق شدید به نتیجه می رسی و مطمئن باش می تونم بهت 

  کمک کنم .

و فقط این موضوع رو باید بگم که فردي که انگیزه اي براي موفق شدن و رسیدن به 
اسیر رویاها باقی می مونه و اهداف نداره،اصوال هیچ تالشی براي موفق شدن نمیکنه و فقط 

مدام خودش ودنیا رو سرزنش میکنه و باید در ابتداي امر یک اشتیاق عالی براي زندگی 
بهتر وجود داشته باشه و در اینجا می رسیم به خصلت قبول مسوولیت که من اون رو 

  بهمراه انگیزه یکی از پایه هاي برموداي موفقیت نامیدم.
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اون قسمت از زندگی که در دست خودمون هست رو در نتیجه قبول مسوولیت یعنی اینکه 
اعمال و رفتار و اقدامات خودمون ببینیم و محیط و شرایط وافرادي که در کنارمان هستند 

  رو مسبب اونها ندونیم.

من بارها در مورد حوادث ووقایعی که در زندگیمون اتفاق میافته تفکر کردم و نتیجه اي 
درصد کل زندگی ما توسط اعمال ورفتار خودمون اتفاق میافته 90تا80که رسیدم این بود

درصد وقایع هستند که از عهده ما خارج هستند و ما نقشی در ایجاد اونها 20تا10و تنها
نداریم. و مهم اینه که تصمیم بگیریم مسوولیتی در قبال شرایط خودمون داشته باشیم ودر 

 بدیم. و در اینصورته که قبول کردن اینصورته که اقدامی براي تغییر شرایط انجام
مسوولیت،بمعنی قبول کردن سرزنش نیست و ما مسوول مشتی که به سمت ما پرتاب میشه 

  نیستیم اما اینکه چطور از خودمون دفاع می کنیم به ما مربوطه.

که سالهاي اوج  1377نمونه این موضوع براي خود من در مورد آزمون کنکورسال 
ش آمده بود.درامتحان آن سال من تمام تالش خودم رو کرده بودم رقابت کنکور بود پی

درصد رعایت کرده بودم ونتیجه هم گرفتم 90وهمه عواملی رو که باعث موفقیت میشه تا
و رتبه خوبی آوردم ولی حاال هرچی که اسمش رو مردم میذارند  در دانشگاه مورد عالقم 

از نظر   چیزي شد که مورد انتظار من بود. قبول نشدم که هیچ خیلی نتیجه پایین تر از اون
قوانین موفقیت گفته میشه در این موارد که خودمان نقشی در نتیجه یا اتفاقی نداشتیم ، 

هست که در وجودمون بابت اون تالش مهم تمام تالشی هست که بکار بردیم و آرامشی 
خودشون میشن وجود داره. خیلی از افرادي که دچار چنین موارد خارج از اختیار ،

 مسوولیت پذیري رو باسرزنش خودشون اشتباه میگیرن .هر رویدادي جدا از اختیارمون
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میتونه فرصتی باشه براي دگرگونی در زندگیمون .مثال افرادي که حادثه اي براشون اتفاق 
میافته در خیلی از موارد بعدا متوجه میشن درسته در اون زمان خیلی براشون سخت و 

   ده ولی با گذشت زمان متوجه میشن حتی منفعت هایی براشون داشته!طاقت فرسا بو

نفر افراد موفق  300یک مثال دیگه در این مورد میتونم براتون بزنم که طی تحقیقی که از
در آمریکا انجام شد بغیر از یک مورد بقیه اونها ، اذعان کردند که از یک مشکل بسیار 

ت شدن شرکتی که در اون کار میکردند یا یک بزرگی که براشون پیش اومد مثل ورشکس
مشکل مالی اساسی که براشون پیش اومد ،طالق ویا از شرایط تحت فشار ، موفقیتشون 

بدست اومد و مثل یک نقطعه عطف و دلیل براي تغییر به موفقیت براشون عمل کرد. و از 
إلی  10(و  این مورد نتیجه می گیریم که اگه عواملی هم که حتی دست خودمون نیست

درصد وقایع زندگیمون ممکنه اینجوري باشه)  میتونه عاملی براي حرکت ما و  20
  موفقیت ما بشه و این به طرز نگرش و دیدگاه ما برمیگرده.

  دوست من می خوام به یک حقیقت بزرگ در زندگی همه ماها ، اشاره بکنم .

همه ما شرایط ولحظات خوب وبد در زندگیمون داشتیم وداریم .گاهی وقتها در 
زندگیمون ممکنه به انتهاي رنج و مشکالت برسیم و راه دیگه اي براي خودمون،بجز 

اینکه از اون وضعیت خودمون رو نجات بدیم ،نبینیم.البته آستانه تحمل رنج و درد در افراد 
ممکنه با یک جر وبحث با خانوادش و در مورد اینکه  مختلف با هم فرق میکنه. یک نفر

بیکار هست و کاري براي خودش انجام نمیده ، به اون آستانه برسه و بخواد براي بقا و 
  زندگیش کاري انجام بده و شروع به حرکت میکنه .
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دیگري ممکنه این آستانش در حد از دست دادن همه دارایی و زندگیش باشه و همینطور 
  مختلف ،آستانه ومرز تحمل ،تفاوت داره. در افراد

نکته اي که می خوام به اون اشاره کنم اینه دوست من که براي تصمیم و انگیزه کافی 
ین آستانه تحمل تو در کجا وتور حرکتت به سمت زندگی بهتر، ببجهت روشن کردن م

  قرار داره؟

و بري و زندگی بهتري ببین باید چه اتفاقی براي تو بیافته تا حرکت کنی و به سمت جل
  براي خودت رقم بزنی؟

ووقتی اون آستانه رو پیدا کردي ، قبل از اینکه واقعا به اونجا برسی تا حرکت کنی ، پیشتاز 
  بشو و موتور قدرتمند وجودت رو روشن کن .

یک مطلب مهم دیگه وجود داره و این هست که حاال فرض رو بر این میگیریم که به اون 
  آستانه رسیدي ،

  به مرز بقا واز بین رفتن

  در اونجا چکار میکنی؟

  چجوري براي زندگی و بودنت تالش می کنی؟

آیا غیر اینه که با تمام وجودت ، وبا تمام قدرت وامکاناتی که در اون شرایط داري ، 
  حرکت می کنی!
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  داستان سقراط و مرد جوان رو که  چند سطر عقب تر گفته شد ، دقت کردي؟

ی از دست سقراط و نفس کشیدن ،از تمام توان و نیروي خودش استفاده جوان براي رهای
  کرد ، تا نجات پیدا کنه.

اون به آستانه بقا و مرگ  رسیده بود و دیگه چاره و راه دیگه اي بجز استفاده از آخرین 
  توان ونیروي خودش نداشت.

بی بیان کرده امیدوارم دوست من ، تونسته باشم مفهوم آستانه تحمل در زندگی رو بخو
ما تا کجاست و باید دیگه  و اینکه براي موفق شدن باید بررسی کنیم و ببینیم آستانه باشم.

  سوق داده بشیم.ی به سر ما بیاد تا حرکت کنیم و به طرف زندگی بهتر ، چه بالی

در اینصورت و با این دیدگاه ، مشکالت میتونه براي ما شکالت باشند و حتی موجب 
تلنگر و حرکت ما براي زندگی بهتر بشوند و باعث بشن ، ما از روزمرگی و شب وروز رو 

 بدون هدف گذروندن و زندگی رو به بطالت گذروندن ، رها بشیم.

از وقایعی که برامون اتفاق  دوست من در زندگی خودمون اگه دقت کنیم بسیاريپس ،
میافته و واقعا میبینیم که خودمون در اون اختیاري نداشتیم و یا بشنویم براي کسی اتفاق 
افتاده وخودش نقشی در اون نداشته ، با گذشت زمان متوجه میشیم اون واقعه ،چه خیري 

  براي اون فرد داشته وحتی موجب پیشرفتش شده.

دیگه رو میشه برداشت کرد که در مورد خیلی از ماها شاید و از این موضوع یک حقیقت 
  صدق کنه:
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  تالش فقط تا بقا

بله دوست من ، این یک حقیقت دیگه هست و خیلی از وقتها ، ما در مشکلی سخت 
گرفتار میشیم که میتونه حتی آستانه تحمل ما رو هم رد کنه و موجب این بشه که حرکت 

  از معرکه ، خودمون رو نجات بدیم . کنیم و تکونی به خودمون بدیم تا

ولی یک نکته بعد از این ماجرا وجود داره و اینه که وقتی از معرکه در رفتیم و نجات پیدا 
  کردیم ،دوباره بشیم همون آدمی که قبال بودیم.

دوباره همون زندگی و همون رفتار و کارهایی که موجب شده بود این گرفتاریها برامون 
  پیش بیاد.

ودوباره پس از مدتی مشکالت ، حاال شاید به شکلی دیگر خودشون رو نشون میدن و 
  دوباره ما خودمون رو بین بقا و از بین رفتن ببینیم واین چرخه همچنان تکرار بشه.

  در کنکور قبول بشه.باشه که می خواد  جوانیخوام یک مثالی بزنم. و در مورد می 

براي خودش نمیبینه و تمام سرمایه گذاریش در  راهی بغیر از قبول شدن در دانشگاه
  زندگیش درس خوندن بوده.

  و این شخص یک یا دوبار در آزمون دانشگاه رد شده باشه،

  خانواده به اون فشار بیارن،



 آھن ربای ذھن دات کام

 

41 

خودش هم براش خیلی سخت شده و در حالیکه نه کاري داره و نه تونسته جایگاه 
  داره که بدنبال کار آزاد بره. اجتماعی خودش رو بدست بیاره و نه سرمایه اي

میرسه به آستانه تحملش و به جایی میرسه که انگیزه کافی پیدا میکنه تا عزمش رو جزم کنه 
  ، موفق بشه.

اون جوان به مرز وآستانه بقا و حیثیت خودش رسیده ، بنابراین تمام تالشش رو میکنه و 
  راه پیدا میکنه.سنگ تمام میگذاره و باالخره موفق میشه ،و به دانشگاه 

جوان مثال ما ،پس از این قبولی از اون معرکه و مشکل  وارد نشدن به دانشگاه در رفته و 
  تونسته اون رو به خیر و خوشی پشت سر بگذاره ،

ولی با قبولی در دانشگاه ، دوباره به حالت قبلی برگشته ، یعنی دنبال رفیق بازي رفته یا به 
  .درس خوندن توجهی نداشته 

ولی با گذشت مدت زمانی میبینه داره خیلی عقب میافته و اگه همینجوري پیش بره 
  مشروط میشه و ...

  و دوباره به آستانه تحمل میرسه و تالش میکنه و باالخره دانشگاه رو به اتمام میرسونه و

چرخه در زندگیش ادامه پیدا میکنه و در مورد کارکردن و پیدا کردن کاري براي این 
  ....پیدا کردن همسر و وزندگیش 

  دوست من حکایت بسیاري از افراد در دنیا همینجوري هست!!
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یعنی وقتی به مشکالت حاد برخوردن، نهایت تالش خودشون رو می کنن ولی همینطور 
  که مشکل برطرف شد،دوباره به خونه اول خودشون برمیگردن.

و اشتیاق و کار کردن براي دوست من ، افراد موفق اینجوري عمل نمی کنن و این انگیزه 
  رسیدن به اهدافشون دائمی هست و با هر چه در توان دارند به جلو حرکت میکنند.

اگه زندگی بزرگترین افراد موفق رو مطالعه کنی، به این نکته مهم پی میبري که هیچ 
 کدومشون با اینکه میلیاردها پول دارند و بهترین و زیباترین خانه ها و اتوموبیل ها رو

، نمیگن دیگه بسته ،بگذار ازین به بعد استراحت کنم وحالشو ببرم و تفریح مالک هستند
  کنم. و همشون طوري تالش میکنن که انگار تازه اول راهشون هست.

 و این یعنی تداوم موفقیت .

، پیشرفتی داشتی و موفقیتی بدست آوردي ،نباید بنابراین اگه حتی در یک برهه از زمان 
و دوباره به همون عادتها و رفتارها وتفکرات قبلت برگردي،چیزیکه بیخیال بشی 

  ضمیرناخودآگاهت دوست داره،چون به اونها عادت کرده.

 

پس از همین امروز تصمیم بگیر مسوولیت در قبال خودت رو برعهده بگیري  و این ورد 
 داشتم....اگه اونطوريزبونت نباشه که اگه فالنی می گذاشت...اگه به اندازه کافی پول 

میشد... اگه .... واگه.... و تا وقتی کسی متعهد نباشه، همیشه این امکان وجود داره که 
توقف کنه و دیگه ادامه نده و تعهدومسوولیت کمک خداوند رو هم با خودش به همراه 

   داره.
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یت دوست من تا اینجا به قدرت انگیزه درونی و نقش خود و مسوولیت پذیري در موفق
این موارد در وجودت نباشه  و حتی در صورت بودن خودت، پی بردي و متوجه شدي اگه 

. و حاال یک سوال اساسی پیش موفقیت و پیشرفتی هم در کار نیست  تداوم نداشته باشه،
  میاد:

آیا کسی که در کمترین حد این خصلت(اشتیاق درونی براي موفقیت و مسوولیت پذیري) 
  در وجودش شعله ور کنه؟ باشه،نمیتونه اون رو

دوست من ، آیا براي تو هم پیش اومده  که خیلی مواقع خواسته اي رو با تمام وجودت می 
خواي ولی اقدامی نمی کنی؟ دوست داري به اهدافت برسی ولی همچنان در این مرحله 

   باقی موندي؟

  اشتیاق داري ، ولی دنبال هدفت نمی ري؟

به تو دوست خوبم با برموداي موفقیت ، حل وجود داره و مطمئنا براي این موضوع هم راه 
روشها و تکنیکهایی إرائه میشه که به محض انگیزه و اشتیاق درونی اون رو به نتیجه 

برسونی ،وهمچنین انگیزه و آتش درونی براي موفق شدن همیشه در وجودت شعله ور باشه 
زدیک به محو شدن پیش رفته و مثل من که یک برهه چندین ساله در وجودم به سردي و ن

  بود و سالها از خواسته هام دور شدم و وقتم هدر رفت،دچار نشی.

دوست من یک آگاهی  مهم  رو می خوام بهت بدم که در کتاب برموداي موفقیت هم  
  درموردش صحبت شده و انگیزه قوي بهت میده تا از همینجایی که هستی شروع کنی.
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ق  که دیگه نگی که از من گذشته، نگی که من بارها انگیزه قوي شروع یک زندگی موف
امتحان کردم ودیگه ولش کن و مطمئن هستم در مورد من دیگه هیچ روشی جواب 

  نمیده.

ــدن مــا شــاید ایــن باشــه کــه مــا قــدر داشــته دوســت مــن ،  یکــی از علتهــاي عقــب مون
  هامون رو نمی دونیم.

حــال حاضــر امتیــاز محســوب دوست من بــا یــادآوري داشــته هــامون وهرچیــزي کــه در 
میشه،از سالمتی که داریم، یــا دســت و پــایی کــه داریــم یــاقوه عقلمــون ویــا خــانواده یــا 
دوســتان خــوب یــا نعمــت زنــدگی و ..... برامــون کافیــه کــه انگیــزه زنــدگی بهتــر رو 

  هم داشته باشیم.
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ــی  خودمــون رو ، همــین حــاال و  ــونیم شــادمانی درون ــدونی ،چطــور میت دوســت مــن می
،  بیشتر کنــیم ، بــدون اینکــه درآمــدمون بیشــتر بشــه! یــا خونمــون بزرگتــر بشــه!  فوري

  و یا ماشینمون شیکتر بشه و یا سالمتی مون بهبود بیشتري پیدا کنه ؟

  براي دونستن این مهم ابتدا اجازه بدید یک داستان تعریف کنم:

 پادشــاهی بــود کــه ســرزمین بــزرگ خــودش رو بســیار عــالی اداره مــی کــرد و بــه 
فکــردوران پیــري خــودش بــود و بــه ایــن فکــر افتــاد کــه ممکنــه فرزنــدانش پــس از اون 
ــد بســیاري از سلســله هــاي  ــی زود مانن ــد و خیل ــل اون اداره کنن ــد کشــورش رو مث نتونن

  پادشاهی بعد از اون ، سلسله آنها هم منقرض بشه.

ــابراین  ــد نفــربن ــه و از اونهــ چن ا مــی از دانشــمندان و عالمــان کشــورش رو جمــع میکن
تحــت یــک  خــواد در ســرزمینهاي مختلــف ســفرکنند و تمــام خــرد و دانــش زنــدگی رو 

ــا پادشــاه اون ــد ت ــابی در بیارن ــاب رو بــه  کت ــدن اون کت ــا خوان ــده و اونهــا ب ــدانش ب فرزن
  ن، همیشه سرزمینشون رو در بهترین حالت اداره کنند.کتاب وعمل به او

ســال بــه پــانزده ه و پــس از ایــن عالمان،ســالهاي طــوالنی همــه ســرزمینها رو گشــت
کشورشــون برمیگردنــد و حاصــل تالششــون یــک کتــاب پانصــد صــفحه اي میشــه. کــه 

  اون رو بعنوان عصاره خرد و دانش زندگی به پادشاه دادند.

ــد و  و پادشــاه اون کتــاب رو بــه فرزنــدانش داد تــا ایــن کتــاب رو حفــظ کــرده و بخوانن
ـــان از اون عالمـــان ـــد ولـــی همچن ـــاب  وبـــه اون عمـــل کنن خواســـت کـــه از ایـــن کت

پانصدصفحه اي یک جمله یــا مفهــوم وعبــارتی پیــدا کننــد کــه بشــه بــه اون بعنــوان یــک 
خالصــه و عصــاره اون کتــاب پانصــد صــفحه اي تعبیــر کــرد کــه بالفاصــله بــا عمــل بــه 
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اون زندگی بهبود پیدا کنــه و بــدون اینکــه در زنــدگی انســان تغییــري داده بشــه بــا عمــل 
  و عبارت خردمندانه ،اون بتونه زندگی بهتري پیدا کنه.کردن به اون جمله 

عالمــان دوبــاره ســالها بــا هــم بحــث و گفتگــو کردنــد و چنــدین بارکتــاب رو خواندنــد 
و تک تک جمالت کتــاب رو  بررســی کردنــد تــا اینکــه بعــد از چهــار ســال نــزد پادشــاه 
 اومدنـــد و گفتنـــد اون جملـــه رو پیـــدا کـــردیم کـــه عصـــاره و چکیـــده ایـــن کتـــاب

پانصدصفحه اي میتونــه باشــه و اگــه هــر کســی بــه اون عمــل کنــه ، زنــدگیش در همــون 
حالتی کــه هســت بهتــر خواهــد شــد و احســاس عــالی پیــدا میکنــه و فــوري و در لحظــه 

  به شادمانی درونی دست پیدا میکنه!

  پادشاه با هیجان خواست که عبارت رو بگویند.

رو بهتــر کــرد یعنــی حــرف شــما  و گفت همین حــاال آزمــایش مــی کنــیم. اگــه حــال مــا
  درسته و اگه نه که کار شما نادرست و تحقیق وبررسی شما درست نیست.

  عالمان گفتند:

ــوردار  ــا برخ ــه از آنه ــاتی ک ــب و نعم ــار مواه ــک ب ــدگیتان ، ی ــر روز در زن ه
  هستید را بیاد آورید و نه کمبودها و نواقص را.

مــان خواســت کــه کمــی توضــیح و از عال پادشاه معنی ایــن جملــه رو خــوب درك نکــرد
  بدند.

ــا و  ــته ه ــا و نداش ــه کمبوده ــا ب ــماهر روز و دائم ــاه ، ش ــه اي پادش ــد ک ــا گفتن و اونه
نقصــهاي خودتــون و خــانوادتون و کشــورتون فکــر میکنیــد ولــی بــه ایــن فکــر نمیکنیــد 
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که ما سرزمینی بــا امنیــت داریــم و بــا آب فــراوان و نعمتهــایی کــه خــدا بــه طــور طبیعــی 
در مورد خودتــان نعمتهــاي ســالمتی و داشــتن دســت و پــا و مقــامی کــه داریــد بما داده. 

ــد و  ــد و خــانواده اي کــه داری ــراي خــوردن داری ــذایی کــه ب ــد و غ و قصــري کــه داری
  نعمتهاي بسیار دیگر.

ــار و  ــط یکب ــوردار هســتید، فق ــد و از اون برخ ــه داری ــایی رو ک ــر روز نعمته ــر ه و اگ
یــد بــدون یــادآوردن نــواقص و کمبودهــا، اونوقــت فقــط تعــدادي از اونهــا رو بیــاد بیاور

  فورا احساس بهتري پیدا می کنید.

و پادشاه دید که بــا یــادآوري نعمتهــایی کــه در حــال حاضــر داره و از اونهــا برخــورداره 
 ، احساس بسیار خوب و بهتري داره.

  

 دوست من مــا بایــد از داشــته هــامون نهایــت اســتفاده و لــذت رو ببــریم و بوســیله اونچــه
از آنهــا در خودمــون بوجــود میــاریم  که داریــم و احســاس خــوب وشــادمانی ولــذتی کــه

و شــکرگذاري از خــدا بخــاطر آن نعمتهــا، مواهــب الهــی رو بــه ســوي خودمــون ســرازیر 
  کنیم.

دوست من ذهن ما مثــل جــارو برقــی عمــل میکنــه و اونچــه رو کــه در اون قــرار بــدیم و 
  .مدام بهش فکر کنیم به سمت ما جذب میکنه

ــس شــکرگذاري و یــادآوري مواهــب خــوبی کــه داریــم و احســاس خــوش و خــوب ،  پ
ــی نعمتهــاي بیشــتري نصــیب مــا  ــه ســوي مــا جــذب کــرده و حت همیشــه بهترینهــا رو ب
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ــرعکس تفکــر در مــورد نداشــتن هــا و احساســات منفــی و ظلمهــایی کــه در  میشــه و ب
  حق ما شده و.... همونها رو به سمت ما میاره.

ــس در  ــزه دوســت مــن پ ــن انگی ــونیم ای ــت همــین کــه مــا بت بخــش اول برمــوداي موفقی
درونی وشور وشــوق رســیدن بــه اهــداف و خواســته هــا رو در خودمــون بوجــود بیــاریم، 
دیگه براحتی از تــالش بــراي رســیدن بــه زنــدگی بهتــر دســت برنمیــداریم و در برمــوداي 

  موفقیت کورسویی از انگیزه باعث موفقیت و رسیدن به اهدافت میشه.

  

  

  برموداي موفقیت. با من همراه باش با  

  

  بخش دوم

  آگاهی و دانش
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دومین ضلع مثلث موفقیت آگاهی و دانش جهت رسیدن به خواسته ها و موفقیت پایدار 

هست.نقش دانستن غیرقابل انکار هست و براي موفق شدن باید دانش بیشتري داشته 
کتاب مفید وانتخاب شده به باشید.تو دوست خوب من اگه متعهد باشی هفته اي یک 

صورت هوشمندانه ، مطالعه کنی من موفقیت تو رو تضمین می کنم.با مطالعه روزانه یک 
ساعت تو دوست خوبم میتونی تقریبا مطالعه یک کتاب در هفته رو به اتمام برسونی ودر 
ه بحث آگاهی ودانش یک نکته بسیار بسیار مهم وجود داره که اغلب افراد فقط به مطالع

  محض بسنده می کنند.
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راز و کلید مشاهده عینی و ملموس هر چه می دانیم و هرچه می خوانیم در زندگیمان، 
  چیست؟

  عمل کردن به دانسته هامون چطوري بوجود میاد؟

آیا تابحال درباره این موضوع فکر کردین که چرا بسیاري از افراد در اون چیزي که 
  میدونند عمل نمی کنند؟

ه این نکته دقت کردید که چرا با اینکه اگه کتاب زیاد خوندین تأثیري در آیا تابحال ب
  زندگیتون نداشته ویا اون جوري که انتظارشو داشتین ، نبوده و براتون راضی کننده نبوده؟

 بله راز عمل کردن به دانسته ها و آگاهیهاي ما تفکر هست.

که مطالعه اي که فقط خوندن دوست خوبم می خوام یک نکته مهم دراین مورد بگم واینه 
  باشه وتفکري توش درکار نباشه نمی تونه اون کارامدي رو براي ما داشته باشه.

  آیا می خوام کار سختی انجام بدي؟        

نه،دوست من تو فقط با اندکی تفکر می تونی این مهم رو به انجام برسونی واینجاست که 
 علیه وآله) می افتم که فرمودند: یک ساعت یادحدیثی از پیامبرعظیم عزیزمان (صلی اهللا

  تفکر برابر با هفتادسال عبادت هست.

واقعا بعضی مفاهیم به تنهایی میتونندغوغایی به پا کنندوتحول بزرگی ایجادکنندوشرط اون 
  هم تفکر هست.
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دوست من ازت می خوام روزي چند دقیقه در برنامه روزانه خودت تفکر رو قرار بدي و 
  فت انگیز اون رو درپیشرفت وزندگی عالی ببینی.تاثیرات شگ

بسیاري از مشکالت ما در زندگیمون ناشی از عدم رعایت همین نکته هست. زن ومردي 
که تفکر کنند با زخم زبونهاشون همدیگر  رو آزار نمی دن .مدیري که تفکر داشته باشه،با 

ر داشته باشه روز بروز کارمندهاش رفتار خوبی خواهد داشت و کارمند و کارگري که تفک
خودشو به مراتب باالتر میرسونه و البته تفکري که با آگاهی ودانش همراه باشه. ما نباید 

اسیر روزمرگی بشیم وآنطور در زندگی غرق بشیم که اصال ندونیم چطور داریم زندگیمون 
  رو گذران می کنیم و راه حل اون تفکر هست.

خودمونه وهیچ کسی رو بزور نمیشه وادار به این دیگه کار وجودي خودمونه و دست 
  کاري کرد.

 تفکر با خودش هزاران منفعت وارد زندگیمون میکنه.

بینی، برابر با کشاند و خوشبینی میاندیشیدن، همیشه انسان را به سوي خوش
    خودسازي و دگرگونی است.((استیو چندلر)) 

  اینجا بررسی کردیم که: بنابراین در این بخش( آگاهی ودانش) این نکات رو تا

 موفقیت دانستن وآگاهی هست. برمودايدومین ضلع 

ما براي پیشرفت و موفقیت به آگاهی و دانش نیاز داریم ولی آگاهی و دانش به تنهایی کافی 
  نیست.
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از طریق تفکر در آنچه خواندیم ویادگرفتیم  می توانیم آگاهی ودانش خود را تکمیل کنیم 
  تا به عمل برسیم.

  تفکر هست. ز عمل کردن به دانسته ها و آگاهیهاي ما،را

  تا همواره در زندگیمان جاري باشد. تفکر هم به تعهدي درونی نیاز دارد 

  دوست من ، چه آگاهیهایی براي موفقیت الزم هست؟

از میان این همه اطالعات و دانش که إرائه میشه ،ما کدوم رو انتخاب کنیم؟ چه مسیري 
  بگیریم؟ رو بریم تا نتیجه

این بخش از کتاب به فرمولها وآگاهیهاي الزم براي موفقیت اشاره می ادامه دوست من در 
بسیار مهم وکاربردي که ضمیرآگاه ما براي موفقیت به دانستن اونها احتیاج  کنم.نکات

داره ،نکات طالیی وبسیار کاربردي که اگه کتابهاي مختلف روانشناسی رو مطالعه کنید 
ان اونها اون نکات و اصول طالیی رو هر کدام به زبان خاص خودشون مطرح همه نویسندگ

میکنند وموفقیت رو ناشی از رعایت اون نکات بخصوص میدونندوسعی کردم بطور جامع 
تو رو از اون اصول ونکات طالیی آگاه کنم ولی از تو دوست خوبم می خوام که حتما پس 

یزي که خوندي تفکر کنی وتا درك کاملی ازش از هر مطالعه اي که داشتی راجع به اون چ
پیدا نکردي از اون عبور نکنی چون تفکر هست که موجب عمل میشه و داشتن آگاهی 

  کافی نیست و آنچه ما رو به هدف می رسونه،عمل کردن هست.

  می کنیم . در ادامه  ضلع نهایی  برموداي موفقیت رو باهم بررسی دوست من ، 
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  یتضلع سوم برموداي موفق

  برنامه ریزي ذهن

  

  آنها که نمی توانند فکر وذهن خود را تغییر دهند،هرگز قادر به تغییر چیزي نخواهند بود.

  جرج برنارد شاو

  رسیدن به توانایی از طریق دانایی

 

که به  هدر زندگی ما تغییري مثبت و محسوس ایجاد کن نه زمانی می تو و آگاهی، دانش 
 ه  ، مهارت تبدیل شده باش
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و در سطح خودآگاه ،  و دانش در ذهن خودآگاههست  جایگاه مهارت در ذهن ناخودآگاه
  .ما با محدودیت زمان و توان مواجه هستیم

 ، وننددر سطح خودآگاه باقی بم هاگ "ندگی کردنشادز"و  "موفقیت"دو ویژگی 
اریم.ند که زمان و توان کافی براي رسیدگی به آنهاونچ ندارن کارایی چندانی   

اونه و پس از  هاونها میش، ذهن ناخودآگاه ، مسئول اجراي  بشناما اگر به مهارت تبدیل 
م داشت.زندگی موفق و شاد خواهی ه ی که   

م:پس دو گام در پیش داری  

 یادگیري دانش موفقیت
)تبدیل این دانش به مهارت( بکارگیري   

وضمیر ناخودآگاه  تو دوست خوب من با قدرت ذهندر این بخش تمام سعی من اینه که 
خودت آشنا بشی و واگه آشنا هستی با روشهاي بسیار کاربردي و تضمین شده و جواب 

داده شده اون رو در کنترل و تسخیر خودت در بیاري و به همراه اشتیاق درونی براي 
موفقیت و رسیدن به خواسته ها وهمچنین دانش وآگاهی موفقیت ، مثلث موفقیت خودت 

. و درحقیقت این بخش راز اصلی و قدرتمند و در موفقیت غرق بشی تارو تکمیل کنی 
تکمیل کننده تغییر وتحول بنیادي و اساسی در زندگی من بوده و ایمان دارم و ایمان دارم 

که که در صورت عمل به آنچه در این بخش خدمت تو دوست خوب من إرائه میشه ،
سریع و مقصدآسان که در این بخش استفاده از تکنیکهاي پرقدرت استارت پایه و حرکت 

این احساس خوب موفقیت و رسیدن به خواسته ها و قرار گرفتن در  به اونها پرداخته میشه،
  مسیر رشد وپیشرفت و ترقی ، بدون توقف، در تو هم بوجود آمده است.
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ذهن ما شبیه به کامپیوتر هست که همانند اون برنامه هاي مشخصی روي اون هست و این 
ها در طی سالیان زندگی ما به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه بر روي مغز ما نصب شده  برنامه

است و منجر به اعمال ورفتارهاي مربوط به همان برنامه در زندگی ما میشه. بنابراین اگه 
بخواهیم رفتاري رو تغییر بدیم بایستی برنامه الزم رو داشته و ذهن خودمون رو به اون 

شناسان معتقدند تقریبا تمام مشکالت ما از برنامه هاي منفی هست که عادت بدیم. و روان
در ضمیر ناخودآگاه ما قرار داره. در ابتداي شناخت مغز دانشمندان کار اون رو بسیار 

پیچیده تصور می کردند ولی حاال متوجه شدندمغز انسان بر اساس چند اصل بسیار ساده 
  !مکانیکی عمل میکنه!

 

ن بخش بررسی میکنیم راجع به ضمیر آگاه و ناخودآگاه ماست. ما با این آنچه که ما در ای
دو ضمیر جهان اطراف خومون رو درك می کنیم. ضمیرخودآگاه ما همونی هست که با 

اون در طول روز فکر میکنیم و میشه گفت همون صداییه که با خودمون ،در درونمون 
ودآگاه با اینکه خیلی مهم هست ولی حرف میزنیم و اون رو ، خودمون میدونیم.  ضمیر خ

تواناییهاش محدود هست و این یعنی اینکه ما در یک لحظه نمی تونیم بیشتر ازچند فکر رو 
با هم داشته باشیم و من اون رو در مثلث موفقیت در قسمت آگاهی و دانش قرار دادم  و ما 

طرافمون درك و چه اطالعات و دانش کسب کنیم و یا دنبالش نریم همواره از جهان ا
شناختی با استفاده از اطالعات زندگیمون بدست می آریم و با استفاده از اون درك و 

که مستقیما ضمیر ناخودآگاه ما رو  زندگیمون رو شکل میدیم ، شناخت و اطالعات 
در مورد ضمیر ناخودآگاه بخاطر کنترلی که به صورت خودبخود و  و. برنامه ریزي میکنه



 آھن ربای ذھن دات کام

 

56 

قیم ما بر قسمت اعظم زندگی ما داره ، از اهمیت بسیار باالیی بدون آگاهی مست
  برخورداره.

  

  ضمیرناخودآگاه

  
مرکز فرماندهی ذهن ما رو در دست داره و در یک لحظه میتونه ملیونها پیام اطالعاتی 

وحسی رو بررسی کنه. مرکز نصب برنامه هاي رفتاري ماست و رفتار ما رو هدایت 
این امکان رو میده که بدون اینکه روي یک کار تمرکز کنیم  میکنه. این ضمیر به ما

  چندین کار رو با هم انجام بدیم.



 آھن ربای ذھن دات کام

 

57 

نحوه برنامه ریزي ضمیرناخودآگاه اینجوریه که به تدریج که کاري رو با استفاده از 
ضمیرآگاه خودمون یاد می گیریم ودر اون کار مهارت پیدا می کنیم از اون به بعد بدون 

  خودکار برامون اون کار رو انجام میده.تمرکز و بصورت 

بعنوان مثال مهارت رانندگی رو اگه در نظر بگیریم در ابتدا ما با استفاده از ضمیر آگاه 
خودمون وبا تمرین وتکرار کل عملیات الزم براي رانندگی رو از روشن کردن ماشین و 

تن کالج ، گاز چک کردن وضعیت ماشین و قراردادن ماشین در دنده ، همزمان با گرف
دادن ماشین ،ترمز گرفتن و..... یاد می گیریم و پس از تسلط بر اون دیگه سکان کار 

تمام این کارها رو بصورت خودکار واتوماتیک دست ضمیر ناخودآگاه ما قرار میگیره و
همین نعمت عظیم خدادادي هست که انجام بسیاري از کارها رو برامون  انجام می دیم.
لی بعضی مواقع الزم هست که بعضی برنامه هاي ضمیرناخودآگاهمون رو آسون میکنه. و

  تغییر بدیم،اصالح کنیم یا بطور کامل از ذهنمون حذف کنیم.

خیلی از این برنامه ها که در ضمیرناخودآگاه ما وجود داره وبصورت عادت دراومده و 
تصادفی وارد اون  بصورت خودکار اجرا میشه ناشی از تلقین ها و اطالعاتی هست که بطور

  شده و در زمان پذیرش هم هیچ خاصیتی نداشته.

مثال به بچه اي که همش به اون گفته بشه تو بی استعدادي ، در بزرگسالی هم این تلقین 
  ممکنه در اون وجود داشته باشه و مانع موفقیتش بشه.

  خبر خوب اینه که این گونه عادتها به آسونی تغییر پذیر هستند.
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ونیم با برنامه ریزي ذهن ناخودآگاهمون با تکنیکهایی بسیار ساده و آسون و و ما می ت
مثل تکنیک استارت پایه ویا تکنیک حرکت سریع و یا تکنیک بسیار موثر کاربردي 

دقیقه هم وقت ما رو نگیره و اون هم در مدت 25تا  5 از که شاید در روزمقصدآسان ،
در افراد مختلف کمی تفاوت داره ، ضمیر روز هست و البته  30تا 20بسیار محدود که

و حاال وبا این برنامه ریزي باورهامون عوض میشن  ناخودآگاهمون رو برنامه ریزي کنیم 
شاهد باشیم که چطور دنیاي ما عوض میشه و براحتی به خواسته ها و آرزوهامون میتونیم 

م و نه درباره امري میرسیم. و این واقعیت داره و نه درباره خیال پردازي صحبت می کن
  محال صحبت می کنم. 

  

  موفقیت ، زندگی بهتر رو به  خودت هدیه بده. برمودايبا استفاده از فرمول 

موفقیت ، ابزاري در دست تو و راه حلی جامع براي زندگی بهتر وموفقیت  برموداي
  توست.

  

  

برموداي سیستم ، مطالب مطرح شده در این فایل متنی بخشی از کتاب کامل دوست من 
اي برمودتکنیک و سیستم اگه خواهان اطالعات بیشتر در زمینه موفقیت هست  که 

و دوست داري به طور عملی ، با استفاده از این تکنیک وروشهاي اجراي موفقیت هستی  
  میتونی  به  این آدرس اون در هر بخش ،آشنا بشی ، 
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hanrobayezehn.comWWW.A        

  مراجعه کنی .

مربوط به برموداي موفقیت میتونی ،از طریق فایل صوتی  رایگانو همچنین براي دانلود 
سایت آهن رباي ذهن اقدام کنی و با عضویت در سایت به راحتی و فوري اون رو دریافت 

  کنی.

http://WWW.Ahanrobayezehn.com  

  برموداي موفقیت

برموداي موفقیت  سیستم و روشیه که از جدیدترین یافته هاي علمی استفاده کرده تا بتونه 

  یک فرد رو به باالترین بهره وري و موفقیت برسونه.

شما با مطالعه این دانش و بررسی تکنیک برموداي موفقیت متوجه میشین که  در برموداي 

  موفقیت کامال قوانین موفقیت، رعایت شده .

ودر برموداي موفقیت سعی شده به صورت جامع تکنیک هایی إرائه بشه که افراد بتونند 

خالقیت و تسلط برخود و خودشکوفایی و نبوغ ، خودشناسی ، خداشناسی و .... به 

  پیروزي و سعادت نهایی برسند.

http://WWW.Ahanrobayezehn.com
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ایکوسایبرنتیک(علم کنترل مغز)، تصاویر و در برموداي موفقیت از دانش ارتباطات، س

  ذهنی ، 

و....استفاده شده و نگاه همه جانبه اي به تمام ابعاد وجودي  ،خودخلسه اراديبهره وري

  انسان و توانائیهاي بالقوه اون داره .

برموداي موفقیت فن و روشی هست که به ساختار ذهن افراد مربوط میشه و میدونیم که 

  اخته فکر وذهن ماست.موفقیت و خالقیت  س

برموداي موفقیت بما کمک میکنه درکمترین زمان ممکن به روشهاي رسیدن به خواسته 

  هامون و نتایج دلخواهمون برسیم.

از هدفهاي دیگه این علم و فن،روحیه قوي، رهاشدن از خاطرات بد،انجام دادن کارها 

چنین آشنایی بهتر با بنحو درست، حال خوب و تغییر عادت هاي نامطلوب به خوب و هم

کائنات و نیروي اون هست.برموداي موفقیت معتقد به اینه که میشه مغز  رو هم مثل 

  کامپیوتر برنامه ریزي کرد.
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افرادي که با این علم آشنا بشوند، متوجه میشن که چیزي بنام شکست وجود نداره و هر 

  ظر گرفت.لحظه رو باید فرصتی براي یادگیري و افزودن تجارب زندگی در ن

و تک تک  هکاربرد داشته باش هکه در هرجایی می تون هستعلم یک ابزار موفقیت این 
سراسر لذت را براي  با این استفاده از این علم یک زندگی زیبا ، دلنشین و نندافراد می تو

.طراحی کنند شونخود   

می ده که ا به م واین امکان ر شو فنون ساده هستاین علم بسیار مهیج و در عین حال 
اهداف خود  به طرز عجیبی باال ببریم و در حالیکه بدنبال ومیزان بهره وري شخصی ر

.هستیم از زندگی نهایت لذت را ببریم   

 گاردنر می گوید :

ستانسان تا حصار اطراف خود را خراب نکند ، نمی داند که زندانی بوده ا   

هم  تو دوست خوب من، پس  رهبوجود می آ واي بزرگ ، مردان و زنان بزرگ راندیشه ه
در عالی ترین و شگفت  ور تخود . اگر می بینی که نمی تونی فکر کنیبزرگ  سعی کن

که  دمی آ اندیشه هایی از این دست به سرت و یا کنیانگیزترین موقعیت هاي ممکن تصور 
د،براي من پیش بیا نهرویداد نمی تو اون ای بشمچیز  اون: من هرگز نمی تونم صاحب    

تصویریکه از   نگاه کنی،،  در ذهن داري تکه به تصویریکه از خود هشاید الزم باش
صویر معموال . این ت داري دتی شیوه نگرش و احساسی که به خو، یعن داري تخود

در ساعات مختلف  اونهمه جنبه هاي کامل از  دونستنست . براي هپیچیده و چند جانبه 
چه احساسی نسبت  و حاال : اکنون بپرس تاز خود روز و در اوضاع و شرایط گوناگون ،

.توجه کنه که به ذهنت خطور می کندارم ؟ و به تصاویر یا اندیشه هایی  مبه خود   
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 بیاريبوجود  تحالت عطش ،خواستن و آمادگی پذیرش را در خود اون باید سعی کنی که
در راه رسیدن به هدف فعال  ور تکه نیروهاي عظیم درونی خود يقادر . در این صورت 

 کنی.

 
: هادیسون می گ  

اگر انسان از توانایی هاي خود اطالع داشت ، جدا شگفت زده می شد   

کنیم تا حفظ  ور اونورده و آبوجود  موندر ناخودآگاه خود وباید بتونیم حالت پذیرش رما 
.  ونهپایدار بم  

ست . هخوداگاه و ناخوداگاه انسان داراي دو ضمیر   

ه.کارهاي روزمره ما را انجام می دیر خوداگاه ضم  

. این ضمیر  هدارنکه احتیاج به تصمیم گیري ما  انجام می ده وناخوداگاه کارهایی ر ضمیر
.انجام می ده ومشکل رو کارهاي  هستبسیار قوي    

با بعد متر تشبیه کنیم و  10به دیواري در تاریکی به طول و عرض  وانسان رتوانایی  هاگ
. دیدنهقابل ن دیوار اونیم ، تنها نقطه اي از وکی به این دیوار نور بتابیدستی کوچ چراغ

گاه آضمیر ناخود وتاریک رمی تونیم ضمیر خوداگاه و فضاي وسیع و  وقسمت روشن ر
بگیم.انسان    

حرکت کنی.باید  طرفم ونی به کدوتا بد مشخص کن ور  هدفت:    دوست من 

 گاهآضمیر ناخود از قدرت می تونیم  طوریم ببینیم چخواهمی در برموداي موفقیت ، 
  استفاده کنیم؟
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وش و ردوست من برموداي موفقیت سیستم و روشی هست بسوي موفقیت با ساده ترین 
 راهکار.

در کجا و  دوست من درپایان این نکته رو یادآور بشم که مهم نیست چه کسی هستیم و
یچ تالشی دریغ مهمه که براي زندگی بهتر از هدر چه شرایطی زندگی میکنیم ، بلکه این 

مون سپري نکنیم و لحظات ارزشمند زندگی رو با لذت و خوشی و رسیدن به خواسته ها
 کنیم.

د که آینده ما رو همه ما براي زندگی و تجربیاتمون از اون مسوول هستیم و افکار ما هستن
 میسازند.

و داري و تو رلی ،  لیاقت و شایستگی دوست من مطمئن باش براي داشتن زندگی بهتر وعا
 منحصر بفردي.

طه اوج دوست من بزرگترین قدرت در زندگی ، قدرت در لحظه زندگی کردن هست و نق
واکنون ،  زندگی اونجاییه که تو ایستادي. همه چیز خوب وزیباست و همین لحظه حال

 بزرگترین شانس تو براي پیروزي هست.

 در این مسیر اگه بنده حقیر رو قابل میدونی ،از طریق وب سایت آهن رباي ذهن دات کام 
 با من در تماس باش.

 

 چند دعاي زیبا
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 خدایا!

 من در انتظار   خیر و صالح هاي غیر منتظره ام که هم اکنون از جانب تو براي من از راه 
 هاي عالی انجام خواهد شد. آمین

 

 خدایا!

به من قدرتی بده تا تغییر دهم آنچه را که می توانم تغییر بدهم! و شهامتی، تا بپذیرم آنچه را 
 که نمی توانم تغییر بدهم! و دانایی و بینشی تا فرق این دو را بدانم. آمین

 

 خدایا!

 به نام نامی تو ، جسم و روحم را آماده ي پذیرش بهترین هایی میکنم که تو برایم خواسته 
 اي! آمین

 خدایا!

همه ي بارها را به تو می سپارم تا در تاریکی ها، سحري را که از راه می رسد، ببینم! 
 یاریم کن! آمین
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  خدایا! 

فراوان را روزیم کن! امیدم به مکاشفه و الهام است! از طریق شهودم ، توانگري 
  !آمین

  خدایا! 

  !کمکمان کن تا با ذهنی زیبا و پویا در راه رسیدن به تو گام برداریم! آمین
  !خدایا

  ! یاریمان کن تا باور کنیم فرستادگان تو در روي زمینیم! آمین 
  خدایا!

  !توانگري راستینی همراه با آگاهی واقعی نصیبمان کن! آمین 
  خدایا! 

غیر منتظره هاي اعجاب انگیز تو هستم! اینک زمان من در انتظار 
من است! با بازوي بلند قدرت خود ، آرزوهایم را برآورده کن! 

  !آمین
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موفقیت نامحدود از دیدگاه آنتونی رابینز در دست تهیه هست که  قسمتی20ضمنا دوره 
و با دادن آدرس ایمیل خودت در لیست قرار  سایت آهن رباي ذهن میتونی با عضویت در 

  .ستفاده ببري از این دوره ارزشمند ابگیري و

 منتظر تو دوست خوبم هستم.

 با آرزوي ثروت و شادي و موفقیت بی پایان براي تو دوست خوبم.

  علیرضا علی زاده

  آهن رباي ذهن دات کام

  


