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 مقدمه

 

عوامل موفقيت که ممکن است برخی ازاين عواملبنده دراين کتاب  قوت به خوانندگان عزيزباعرض سالم وخدا  

که هم ازخواندن  بيان کرده های جذاب ستانابصورت دموفقيت نخوانده وجايی نشنيده باشيد  ی درزمينهدرهيچ کتاب  

  کامال ازمطالب اين کتاب بهره مندشويد. ن لذت ببريدوهمآ

آن عامل موفقيت به دليل به مربوط وتوضيح داستان نتيجه هرداستان درپايان ولی بااين که مفهوم داستان رسا بوده  

   شما ازمطالب وجود دارد. درک اهميت آن عامل وباالبردن ميزان اطالعات وبهرگيری

 اميدوارم اين کتاب برای شما بسيارمفيدباشدودرموفقيت شما درزندگيتان تاثيرداشته باشد.

  

 

 



 

 

 سه مرد

 

.راديد بنابودند  کاربرروی درحال نفرکه وسه شد می رد مکان ازآن شخصی بودند ديواری ساختن مرد درحال سه     

  پرسيددرحال انجام چه کاری هستی ؟اوگفت دارم آجرهارا روی هم می چينم. ازمرداول 

:    ازمرددوم هم همين سوال راپرسيدونفردوم گفت دارم  

 آجرها را روی هم می چينم تا بادرآمدآن برای خانواده ام آذوقه تهيه کنم 

 ازنفروسوم هم اين سوال روپرسيد ونفرسوم گفت دارم کاخ 

نشو!! مزاحم لطفا ميسازم      

 به نظرشما ذهنيت هرکدام ازاين افراد چيست ؟دومرداول دورنمايی ازکاری که  می کردندنداشتندوفقط به ,        

  ميکرد سعی سرعت کارخودمی پرداختند مرد سوم رويای ساختن کاخ را داشت وباسنجش موقعيت فعلی کارش به

کند نزديک واقعيت رابه رويايش  

اوتنهاکسی است که خستگی ناپذيرانه هرروز ازخواب  برمی خيزد تا به مرحله ديگری قدم بردارد.بنابراين   

 نتيجه:هدف اولين الزمه موفقيت 

 توجه:ما تنها دريکصورت می توانيم به روياهايمان دست پيداکنيم که آن هارا به هدف تبديل کنيم           

ود وآن را به صورت زمان حال مکتوب کنيم يعنی طورینکته:رويا با مکتوب شدن به هدف تبديل می ش  

درزمان حال دست يافته ايم. مکتوب کنيم که به آن   

  

 

 

 

 

 

 



 طالب

 

يادگيريم وعاشق علمم وعاشق يادبگيرم چيزاها خيلی ميخوای من ميگه وبهش ميره نزدسقراط به شخصی روز يک  

علم يادبگيری؟اون ميگه اره وسقراط ميگه سرتوبکن پايين!سقراط هم اون فرد روميبره دم رودخونه وميپرسه ميخوای   

 اون هم به حرف سقراط گوش ميده وسرش ميکن پايين وبعدسقراط يهم سراونو ميکنه داخل آب ونگه ميداره اون هم 

 يک سره برای رهاشدن ازمرگ وخالص شدن همينطورکه سرش تو آب بوده هی باسرعت دست وپاميزنه 

خفه بشه سقراط سرش ازآب ميکشه بيورن بعد ازکلی نفس نفس زدن وربه سرققراط ميکنه  هوچيزی نمونده بوده ک  

  که پرسيدوقتی ازش وسقراطکردی  داشتم خفه ميشدم وچيزی نمونده بودبميرم  وباعصبانيت ميگه اين چه کاری بود

داشتی؟   بودوداشتی خفه ميشدی چه احساسیسرت توآب   

 اون هم باتعجب جواب ميده وميگه به هيچی فکرنميکردم جزاينکه اخفگی رها بشم ونجات پيداکنم وسقراط هم بهش 

هرموقع يه همچين احساس برای يادگيری علم داشتی اونوقت بيا وعلم يادبگير.ميگه که  

ش داشته باشد مانند احساسی نتيجه:هدفی که تعيين ميکنيد بايدهدفی باشه که شورواشتياق بسيارزيادی برای رسيدن به  

  مانند بسيارمهم هدف به رسيدن برای وهيجان شورواشتياق بنابراين فردگفت اون به توداستانکه سقراط 

ميخواست مادرش ازمرگ نجات بده که براش خيلی مهم بودکه نهصدونودونه بار که المپ اختراع برای اديسون هدف  

 آزمايشگاهش ترکيدواختراعش انجام داد

بيل گيتس که طرحش به هزارويازده تاسرمايه گذارنشون دادکه بعدازهزاربار نشان دادن طرح يازده نفرقبول کردندکه يا  

  سرمايه گذاری کنند. روطرحش

 يامانند استيوجابزبنيان گذاراپل که اپل اخارج شووبعد از تالش زياد طی يه مدت دوباره به اپل برگشت و.... 

 

  

 

 

 

 

 



 برده دانا

 

صدسکه قيمت به فروش برای والغر ضعيف برده يک فروش برده يک فروشی دبازربرده قديم های درزمان روز يک  

 ميزاره ويک نفرميادوقيمت اين برده روازبرده فروش ميپرسه ووقتی برده فروش ميگه صدسکه اون شخص ميگه 

يگه اين برده يه توانايی داره والغره وبيست سکه بيشترنمی ارزه وچه خبره صدسکه و.... برده فروش مضعيف    

هست وتشخيص ميده واون شخص ميگه به دردم نميخوره وميخوام چيکارو ميره وافرادبعدی هرکسی که تشنش   

 ميانوقيمت ميپرسن وبرده فروش قيمت وتوانايی برده توتشخيص برده توافراد تشنه روميگه وهيچکس اون برده 

من چنديه نفرکه اونجا بوده ميگه رونميخريده   

  مهمونی بعد چندروز خالصه روميخره وبرده ميده وصدسکه ميشه الزمم برده واين دارم بزرگ مهمونی يه ديگه روز

  تنشنش اين ميگه وبرده تشنم من نفرميگه يک مهمانی اززمان مدتی وبعدازگذشت بوده اونجا هم وبرده ميشهشروع 

  ميگه وبرده نشنمه من ميگه نفرديگه يه دوباره اينه کارش خب نيست تشنش البدميدونه ميگه مهمانینيست وصاحب 

  يه ووقتی نيست تشنش اينم البدم اينه کارش اين خب ميگه خودش به صاحب مهمانی باتعجب  نيست ودوباره تشنش اين

ميخوره وبرده اين شخص نشون ميده وميگه آهان اين تشنش بود. وآب وبرميدارهآب  کوزه ميره ها نفرازمهمون  

 نتيجه:خواستن واقعی يعنی اين که ما خودمون اون کاروانجام بديم وازديگران نخوايم وبهانه و... نياريم کسی که

  بدون هيچ بهونه وموردی انوبدست مياره برای واضح ترشدن موضوع اين بايک سوال توضيح ميدم بخواد چيزی واقعا

 آياهمه موفقيت ميخوان؟

ميگيدبله ولی درواقع خيرهمه موفقيت نميخوان بله اکثريت اونو دوست دارن به همين اکثريت شما درپاسخ به اين سوال   

تعدادافرادموفقدرجهان بسيارکمترنسبت به افرادمعمولی وناموفق چون افرادموفق موفقيت وميخواندليل اين که   

                                                       .                                                                      وميخواستن

                                                                   

 

 

 

 

 



 پناهگاه

 

 کوهنوردان کوه های آلپ بارسيدن به نيمه ی راه دراستراحتگاهی درآنجا استراحت می کنند.آنان اگرصبح زودکوهنوردی 

صاحب آن استراحتگاه طی ساليان متوجه شده که  به همان استراحتگاه ميرسند. ناهار  موقعکنند راشروع   

نوردان وارد استراحتگاه می شوندوگرمای آتش راحس می کنندوبوی غذابه  اتفاق جالبی رخ ميدهد.:وقتی که کوه  

  به همراهان خود می گويند :" شوند و می برخی ازآنان وسوسه.مشامشانميرسد 

نی فکرکنم بهتراست همين جا منتظربمانم وشما به قله برويدوبرگرديد.وقتی می دا  

درهمين .گيرد رافرامی آنان ازخشنودی ای خوانندجرقه نشينندوآوازمی می کنارآتش وقتی."ميرويمبرگشتيدباهم پايين   

  هنگام بقيه گروه لباس هايشان را می پوشندومسيرخودرابه سوی قله ادامه می دهند.

  خانه کوچک سپری می کنند. بعدفضای شادی بخشی کنارآتش وجودداردواوقات خوبی رادرمامن آرام درساعت

 اما حدودسه ساعت بعد آرام می شوند وبه سمت پنجره می روند وبه باالی کوه می نگرند و  درسکوت

ولذت تبديل به سکوت  به دوستانشان کهدرحال باال رفت ازقله هستند نگاه می کنن جو موجود دراستراحتگاه ازشادی  

را  مراسم تشييع جنازه تبديل می شود.آن ها متوجه می شوند که دوستانشان بهای رسيدن به قلهمرگباروغم انگيز  

. پرداخته اند  

 چه اتفاقی افتاد؟راحتی موقت پناهگاه باعث ازدست دادن باورآنها به هدفشان شد اين برای هريک ازمانيزممکن است

  .رزندگی ماپناهگاه هايی وجوددارد که مانع رسيدن به قله وازدست دادن اهدافمان شودآياداتفاق بيوفتد 

ازدوقسمت تشکيل شده است:زندگی   

 قله ها وپناهگاه ها.

 درپناهگاه امنيت وآسايش وجود دارد.خطری شماراتهيديدنمی کند .اما برای تجربه ناب زندگی وصعودکردن وقرارگرفتن 

.وبروشد وبرآن غلبه کردبايدباچالش قله ردراوج   

 

 

 

 

 



 گوسفند

 

يک خودراازطريق نيازهای تمام دخترکه پدرومادرودوفرزندپسرويک يک بودندشامل فقيری بسيار خانواده روزی  

می کردند وازطريق فروش شيرآن درآمدناچيزی داشته که باآن رفع گشنگی می کردند وزندگی خودرابه  گوسفندتهيه   

 سختی می گذراندند.

رود  پيامبرمی ونزد شود می بسياراندوهگين بيند می را خانواده اين نامطلوب وضع فردکه يک روزی  

 وبرای اوموضوع را تعتی می گريف می کندومی گويد لطفا برای اين خانواده دعايی کنيدتازندگيشان پربرکت شود

  ازپيامبرخواستم دعامی کند"خداياگوسفنداين خانواده رابکش"!!مردباتعجب باخودگفت من وپيامبرهم 

امااودعاکرد همين دارونداری هم که دارند ازدست آن هابرودبعدازاين  تادعايی کندکه زندگی آن ها پربرکت شود  

  جريان مدتی گذشت وفرددوباره سراغ آن خانواده روگرفت

 تاببيينداوصاع زندگی ان ها چه جورپيش رفته است وقتی پرس وجوکردمتوجه شدکه ازوقتی که گوسفند اين 

خانواده مجبوربه تامين امرارمعاش ازراه های ديگرشدندکه يکی ازپسران به دامپرروی   اعضا خانواده مرد  

ن بخردودرآن کشاورزی کند ووپدرآن ها بعدازمدتی کارتوانسته يک زميمشغول شد ويکی دربازارحجره دارد  

می کنند وآن مرد ياد آن دعای  پيامبرافتادکه  مادرودخترهم به قاليبافی مشغول هستند وکسب درآمد  

 دعاکرد خدايا گوسفنداين خانواده را بکش.

 نتيجه:مابايدپناهگاه های خودراترک کنيم تابتوانيم به موفقيتی بزرگ دست پيدامی کنيم

وهميشه به چيزی که داريم بسنده نکنيم    

 چون اگرازآن نگذريم ويافقط به آن بسنده نکنيم می توانيم معنای سعادت لمس کنيم 

  که ميخوان ببرن .بنابراين اکثريت ما انسان ها گوسفندانی  کثرمردم ترس ازدست رفتن داشته هايشانا

ش است وقسمتی ازاين انسان هافکرمی کنندخود داريم وبه قول معروف دلمان به آن ها خو درزندگی  

اشتباه فکرمی کنند اين همان گوسفنداست   ولی ميرسند  گوسفندان به موفقيت باهمين   

  بايدآن هاراقربانی کنيم. ولی چاق وچله تر وبرای تجربه ناب زندگی وداشتن يک زندگی فوق العاده

کنيد. يزان گوسفندانتان راقربانیبه اميد روزی که همه شماعز  

 

 



 کوهنورد

 

  ايمنی طناب چون شود می پرت ليزميخوردوازگوه پايش کوهنوردی هنگام کوهنورد يک روزی

ميماند هوامعلق روی بسته کوه به  

 واطراف اورا مه گرفته وجايی رانمی بيند وباخودمی انديشدکه هيچ کمکی نداردوکسی به جزودرنزديکی 

 اين کوه نيست واينجاهم

 بسيارسرد است ونااميدووحشت زده ازهمه جا که عاقبت اوچه خواهدشد فريادميزندخدايا کمکم کن وناگهان ندايی می 

  راببراومی گويدخدايا من ازتوخواستم کمکم کنی که نجات پيداکنم  بعدتوبه من ميگی طنابم ببرم آيدکه طنابت 

:طنابت ببروکوهنوردگفت آمد دوباره ندا  

 من طنابم پاره کنم پرت ميشم پايين مييميرم و اگه اين جايخ بزنم بميرم بهترازين که پرت بشم وبميرم 

بت ببرطنا ودوباره ندامياد  

 ودوباره کوهنوردمقاومت ميکند وحرف خدارونميپذيرد وفردای آن روزکوهنورد توفاصله يک متری بازمين پيدا

   يخ زده ومرده است پيدامی کنند. می کنندکه

 نتيجه:اين کوهنورد ازخداکمک خواست تانجات پيداکندوخداهم به اوکمک کردولب اونپذيرفت زيرابه خداوند ايمان نداشت 

چون به خداوندايمان نداشت کمک اورااماافتاد ونجات پيداميکردصورتيکه اگرميپذيرفت ازفاصله يک متری به زمين ميدر  

  باشيم داشته وباورصددرصد ايمان ميرويم موفقيت کسب برای که راهی به وهم خودمان به بايدهم موفقيت نپذيرفت برای

  اورانپذيرفت کمک نداشت وباورصدردصد ايمان او به چون ولی خواست ازخداکمک که هستيم مانندکوهنوردماهم وگرنه 

خودشان هم ايمان وباورندارنداکثريت انسان ها به کارهايی که انجام می دهند ايمان وباورندارندنه تنها به کارها بلکه به    

 به همين دليل نم توانند به موفقيت وسعادت دست پيداکنند.

حضرت علی)ع( ميفرمايند:شک آفت هرکاری است   

 موفقيت تمام انسان های بزرگ بخاطرهوش وتوانايی خاص نبوده بلکه به دليل ايمان وباوربه راهشان بوده

 

 

 

 



 راه حل های ساده

 

پرسيد پزشك  روان از رواني، بيمارستان يك از بازديد هنگام به مردي �� : 

 

«فهميد كه يك بيمار رواني به بستري شدن در بيمارستان نياز دارد يا نه؟ شما چطور مي»  

گذاريم و از او  كنيم و يك قاشق چايخوري، يك فنجان و يك سطل جلوي بيمار مي ما وان حمام را پر از آب مي»روانپزشك گفت:   

«كه وان را خالي كند. خواهيم مي  

 

«آهان! فهميدم. آدم عادي بايد سطل را بردارد چون بزرگتر است.»مرد گفت:   

  «خواهيد تختتان كنار پنجره باشد؟ دارد... شما مي نه! آدم عادي درپوش زير آب وان را بر مي»روانپزشك گفت: 

 
 تحليل ونتيجه گيری:

نيست.. راه حل هميشه در گزينه هاي پيشنهادي 0  

. در حل مشكل و در هنگام تصميم گيري هدفمان يادمان نرود. در حكايت فوق هدف خالي كردن آب وان است نه استفاده از ابزار 2

 پيشنهادي.

. همه راه حل ها هميشه در تير رس نگاه نيستند3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هوشمندانه احمق باشيد!

 

انداختند. می دست را او حماقت نيرنگی، با مردم و کرد، می گدايی بازار در روز هر الدين نصر مال  

نقره. از ديگری و بود طال از شان يکی که دادند می نشان او به سکه دو  

کرد. می انتخاب را نقره سکه هميشه نصرالدين مال اما  

شد. پخش منطقه تمام در داستان اين  

و دادند می نشان او به سکه دو آمدندو می مرد و زن گروهی روز هر  

کرد. می انتخاب را نقره سکه هميشه الدين نصر مال   

شد. ناراحت انداختند، می دست طور آن را الدين نصر مال که اين از و رسيد راه از مهربانی مرد اينکه تا  

.بردار را طال سکه دادند، نشان تو به سکه دو وقت هر:" گفت و رفت سراغش به ميدان گوشه در  

  بيشتری پول هم طوری اين 

اندازند." نمی دستت ديگر هم و آيد می گيرت  

  از من کنند ثابت تا دهند نمی پول من به مردم ديگر بردارم را طال سکه اگر اما. شماست با حق ظاهرا:" داد پاسخ الدين نصر مال

ام آورده گير پول قدر چه کلک اين با حاال تا دانيد نمی شما. ترم احمق آنها "!! 

بدانند احمق را تو که ندارد اشکالی هيچ باشد، هوشمندانه کنی می که کاری اگر " ..." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



جانشين! تعين و لنگ تيمور  

 

بود. ديگری از تر کوتاه پايش يه و بود لنگ زادی مادر لنگ تيمور گويند؛ می  

  جهت داشت، وجود بلوط درخت يک تپه فراز بر که برف از پوشيده ی تپه گرد را لشکرش سرداران ی همه روز يه

  کرد. جمع جانشينش نمودن مشخص

  پايش رد هرکس و کنند حرکت درخت سمت به تک تک همه:  گفت تيمور بودند، زده حلقه تپه گرد سردارانش

ميشه. من جانشين ، باشه راست خط يک  

  ميکردند، نگاه سرشون پشت برف روی مانده بجا پای رد به وقتی اما رسيدند، درخت به و کردند کارو اين همه

  معوج... و کج و زيگزاگی همه ولی رسيدند درخت به که درسته ديدند همه

  بود لنگ اينکه با تعجب کمال در و افتاد راه درخت سمت به لنگ تيمور خود نفر آخرين اينکه تا

.رسيد درخت به راست خط يک در  

کند؟؟؟!!!!! انتخاب برفی روز اون در را خود جانشين نتونست تيمور چرا شما نظر به  

شوند؟؟؟!!!!! جانشينش و کنند حرکت راست خط يک در تيمور مثل نتونستند که بود چه سردارانش ايراد  

ميشود جويا تيمور خود از را علت راوی وقتی لنگ تيمور ی قصه در  

ميگويد؛ پاسخ در تيمور  

بود درخت به رسيدن هدف  

را... هدف نه ميکردند نگاه را پاهايشان سپاهيانم اما برميداشتم قدم و ميکردم نگاه را هدف من  

 نتيجه:تمرکزروهدف الزمه موفقيت است

 

 

 

 

 

 

 

 



 نشخوارفکری

 

گويد: می و رفته استادش نزد شاگردی  

ندارد... خالصی افکار اين دست از و دارد فکری نشخوار دائما ذهنش که  

نکنی.... فکر جنگل های ميمون به اصال کن سعی امشب از: استاد  

ام.... نکرده فکر موضوع اين به و ندارم مشکل اصال من:  شاگرد  

نکنی.... فکر که کن تالش حاال خوب:  استاد  

آيد! می ذهنش به بيشتر نکند، فکر ميمون به که کند می تالش بيشتر چه هر کرد مشاهده شاگرد شب هنگام به  

دهد... می شرح برايش را واقعه و رفته استاد نزد صبح فردا  

گفت: استاد  

آيد... می سراغت به بيشتری شدت با و متوالی صورت به موضوع آن نکنی، فکر چيزی به کنی می تالش وقتی  

شوی! متمرکز داری دوست چه آن و خواسته چيزهای به کن سعی ناخواسته چيزهای از اجتناب جای به بنابراين  

کنند. نمی پيدا ظهور برای فرصتی ناخواسته افکار گاه آن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



.تولدتنها يکباراتفاق نمی افتد  

  «بوده؟ چه شما موفقيت راز:» پرسيدند است جهان در ای زنجيره های فروشگاه ترين گسترده صاحب که مردی از

  گفت: پاسخ در او

ديدم، می فقير واقعی معنای به را خود چون و آمدم دنيا به فقيری ی خانواده در است انگلستان من زادگاه»   

  . شناختم نمی کردن گدايی جز به راهی هيچ 

  او از و گرفتم خود به بار رقت و مظلوم ای قيافه هميشه مثل و رفتم متشخص مرد يک طرف به روزی

  . کنيم ای معامله هم با بيا کردن گدايی جای به: گفت و انداخت من سراپای به نگاهی وی .کردم پول درخواست

  سيدم! ای؟ معامله چه: پر

زنيد می حرفی عجب:گفتم خرم می پوند ده به را تو انگشت بند يک. است ساده: گفت  

! بفروشم؟؟ پوند ده به را انگشتم بند يک! آقا   

  –. گويم می جدی کامال عکس، بر! کنيد؟ می شوخی – است؟ چطور پوند بيست

و انداخت من سراپای به نگاهی وی  همچنان او. نيستم احمق اما هستم، گدا من! جناب  

  . کنيم ای معامله هم با بيا کردن گدايی جای به: گفت 

  بدهيد، هم پوند هزار ده اگر: گفتم رسيد پوند هزار به تا برد می باال را قيمت

: گفت .شد نخواهم راضی احمقانه ی معامله اين به من  

  است؟ چقدر تو قلب قيمت پس ارزد، می پوند هزار ده از بيش تو انگشت بند يک اگر

  خود پای و مغز گوش، چشم، قيمت مورد در

. ايد فهيميده درست بله،: گفتم ؟!فروخت نخواهی هم پوند ميليارد چند به را وجودت ی همه البد گويی؟ می چه  

! کشی؟ نمی خجالت خودت از!! کنی می گدايی داری اما هستی، حسابی ثروتمند يک تو که است عجيب: گفت  

  ام؛ آمده دنيا به نو از گويی و شدم بيدار ناگهان. آمد فرود من آلود خواب  ذهن بر که بود پتکی همچون او ی گفته

لحظه، همان از. بود آورده دست به تولد ی از معجزه را خود ثروت که بودم ثروتنمدی مرد بار اين اما  

کنم آغاز را ای تازه زندگی گرفتم تصميم و گذاشتم کنار را کردن گدايی   

   کرديد؟ می چه و گرفتيد می پيش در را راهی چه بود، شما تولد اولين امروز اگر که بگوييد شما حال: نتيجه

کنيد معجزه از سرشار را خود زندگی توانيد می بيشتر تولدهای با  

 



 خواب عجيب

 

.ديد عجيبی خواب مردی روزی  

کند. می نگاه آنها کارهای به و هاست فرشته پيش که ديد  

  که را هايی نامه تند تند و کارند مشغول سخت ديدکه را فرشتگان از بزرگی دسته ورود، هنگام

  ، رسند می زمين از ها پيک توسط

  فرشته کنيد؟ می چکار شما: پرسيد ای فرشته از مرد. گذارند می جعبه داخل را آنها و کنند می باز

تقاضاهای و دعاها ما و است دريافت بخش اينجا: گفت کرد، می باز را ای نامه داشت که حالی در  

  ديد را فرشتگـــان از تعدادی باز.  رفت جلوتر کمی مرد گيريم می تحويل را خداوند از مردم 

فرستند  می زمين به هايی پيک توسط را ها آن گذارند و می پاکت داخل را کاغذهـايی که  

  ، است ارسال بخش اينجا: گفت عجله با فرشتگان از يکی ؟ کنيد می چکار شماها: پرسيد مرد

فرستيم می زمين به بندگان را برای خداوند های رحمت و الطاف ما . 

  بسيار عده فقط ولی بفرستند جواب بايد ، شده مستجاب دعاهايشان که مردمی. است جواب تصديق بخش اينجا:  داد جواب فرشته

دهند. می جواب کمی  

؟بفرستند جواب توانند می چگونه مردم: پرسيد فرشته از مرد  

شکرت. خدايا:  بگويند کافيست فقط ساده، بسيار: داد پاسخ فرشته  

 نتيجه:سپاسگذاری وشکرگزاربودن به خاطرنعمت هايی که داريم باعث بيشترشدن نعمت های ما ميشود 

  ناله کردن ازچيزهايی که توزندگی داريم مثال اه اين ماشين گرازه چيه آخه وناسپاس بودن وهی

  اخه اين چه درآمدافتضاحی من دارم و.....  اين چه خونه ای مردم خونه دارن ماهم خونه داريماه 

 باعث می شود اتفاقات نامطلوب مربوط به هرناسپاسی که کرديم اتفاق بيوفتد. 

 خالصه اين مطلب همان ضرب المثل خودمان است:شکر نعمت نعمتت افزون کند کفرنعمت نعمتت بيرون کند.

يربسيارسپاسگذاری وشکرگذاربودن به خاط نعمت هايی که داريم درموفقيت انسان ها دردنيا ثابت شده.وتاث  

 سپاس گذاربودن وناسپاسی ازنعمت هايی که داريم جزومراحل قانون جذب که درفيلم راز توضيح خوبی

  شده. درموردسپاسگذاری داده 

ب سپاسگذاری آيات زيادی وجود همينطوردرقرآن راج  



 چهارشمع

 

بشنوی را ها آن های صحبت توانستی می که بود آرام قدری به فضا ، سوختند می آرامی به ها شمع  

دارد. نگه روشن هميشه برای مرا تواند نمی کس هيچ اين وجود با!  هستم صلح من:  گفت اولی   

رفت. بين از و شد کم سرعت به اش شعله سپس.  رفت خواهم بين از زودی به ميکنم فکر  

، مانم نمی روشن زيادی مدتی ناچارا هم من وجود اين با!  هستم ايمان من:  گفت دومی  

  کرد. خاموش را اش شعله و وزيد آن بر ماليمی نسيم شد تمام صحبتش وقتی ، باشم زنده زمانی چه تا نيست معلوم و 

درک مرا اهميت و گذارند می کنار مرا مردم بمانم روشن که ندارم قدرت آنقدر ولی!  هستم عشق من:  گفت سوم شمع  

شد خاموش هم او بعد کمی و کنند می فراموش هم را کسانشان نزديکترين به ورزيدن عشق حتی آنها ، کنند نمی  

  ؟ ايد شده خاموش چرا:  گفت و ديد را خاموش های شمع و شد اتاق وارد پسری...  ناگهان

  کردن گريه به کرد شروع جمله اين گفتن با و بمانيد ابد تا شما بود قرار

را ديگر های شمع توانيم می هستم روشن من که زمانی تا نترس:  گفت چهارم شمع سپس  

هستم! اميد من کنيم روشن دوباره   

کرد. روشن را ديگر های شمع و برداشت را اميد شمع درخشان های چشم با کودک   

  و صلح ، ايمان ، اميد توانيم می ما از يک هر که چرا.  نشود خاموش تان زندگی در هرگز اميد شعله که است خوب چه

.کنيم نگهداری و حفظ را عشق  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



شيطان ابزار ترين مهم » » 

 

 

 باقيمتی را ابزارش خواهد می که کرد اعالم بنابراين.  بکشد دست خود کار از که گرفت تصميم ، شيطان روزی گويند می

  به مناسب

  ، حسادت حرص، ، خشم ترس، ، نفرت ، پرستی خود شامل که گذاشت نمايش به را کارش وسايل پس. بگذارد فروش

     شد می غيره و ، طلبی قدرتشهوت 

  بفروشد ارزان قيمت به را آن که  نبود حاضر شيطان و رسيد می نظر به کارکرده و کهنه بسيار ها ابزار اين از يکی اما

چيست؟ قيمت گران وسيله اين: »  پرسيد او » از کسی   

است؟ گران همه اين چرا:» پرسيدند.«   نااميدی اين:»  گفت شيطان » 

.  است بوده موثر ديگر ابزار از بيش من برای وسيله اين زيرا:  گفت شيطان  

اين با فقط شوند می اثر بی وسايلم ساير هرگاه  

م وادار را کسی بتوانم اگر.  دهم انجام را کارم و بگشايم را ها انسان قلب توانم می وسيله  

  . بکنم او با خواهم می که چه هر توانم می کند تنهايی و بودن مطرود ، دلسردی ، ياس ، اميدی نا احساس که 

است. کهنه همه اين دليل همين به و ام کرده امتحان ها انسان همه روی را وسيله اين من  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



سانتی متری طال۰۹  

. شد“ طال تب”  گرفتار داربی عموهای از يکی بودند طال انديشه در همه روزگاريکه در  

  .  برسد به ثروت زمين باحفاری تا شد غرب راهی 

  با نامه اجازه اخذ با او.  دارد وجود بياورد زمين از او آنکه از بيش مراتب به طاليی انسان مغز در که بود نشنيده هرگز او

. رسيد طال براق های کلوخه به فرسا طاقت کار ها هفته از بعد.  شد کار سرگرم کلنگ و بيل  

  بکشد بيرون خاک دل از را ها کلوخه  اين که داشت نياز ای وسيله به اکنون 

  برای را موضوع تا مريلندشد ايالت در”  برگ ويليامز”  شهر عازم و پوشاند را معدن روی شود متوجه کسی آنکه بی

  ، تد ارک ديدند را حفاری دستگاه خريد پول و شدند جمع هم دور آنها.  کند بازگو همسايگان از برخی وبستگان 

شدند. کار سرگرم آنها.  بردند طال معدن محل به خريدند و را آن  

  ترين غنی از يکی که شد معلوم.  فرستادند طال استخراج و ذوب کوره به را ها کلوخه کاميون نخستين

  کند پاک را آنها های بدهی همه تا بود کافی طال کلوخ کاميون چند حمل . يافتند را”  کلرادو”  معادن

  افتاد اتفاقی اينکه تا  شد می بيشتر عمويش و داربی اميد شکافتند می را زمين ، حفاری های مته.  برسد کالن سود به نوبت و

.  نبود اثری ديگر طال معدن از.  بودند رسيده کمان رنگين پايان به آنها ناپديدشدن مقدمه بی طاليی های رگه ،  

   نشدند. موفق اما ، بيابند نو از را طال رگه خواستند می مايوسانه دادند، ادامه زمين کندن به

و فروختند دالر صد چند به را حفاری دستگاه. بکشند کار از دست که گرفتند تصميم سرانجام سرانجام  

  بياندازد نگاهی معدن به تا خواست معدن مهندس يک از بود خريده را کسی که دستگاه برگشتند ديارشان به قطار با 

.  دهد انجام کوچکی محاسبه او برای و  

  بر حاکم اصول و معدن کار به آن صاحبان که خورده شکست جهت آن از معدن حفاری پروژه که داد نظر

  متری ازمحلی که خانواده دارابی کارشانسانتی ۰۹مهندس مزبورنشان داد که رگه درفاصله تحقيقات.  نبودند آگاه آن

  کرد انباشت ثروت دالر بودميليونها راخريده حفاری دستگاهافتاد اتفاق اين ودقيقا خواهدشد پديدار نوبودنداز کرده متوقف

متخصص با بايد کشيدن کار از دست و شدن تسليم از قبل اينکه آن و بود کرده توجه مهمی حقيقت به او.   

   کند فکر درست که اين و نشست مشورت به 

  بود زمانی اين و يافت دست اينها از بيش ثروتی به او.  کرد را خود زيان جبران ، بعد مدتها داربی بينديشد درست

  شد مشغول عمر بيمه فروش کار به داربی شود تبديل طال به تواند می اشتياق که فهميد او.  آمد نايل بزرگ کشفی به که

  به دانست می که داربی



  گفت خود با است داده دست از را کالنی سود و کرده رها را کارش طال متری سانتی ۰۹ در آنکه دليل

  سانتی ۰۹ فاصله در من ”

، گيرم می نه جواب آنها از و کنم می روجوع اشخاص به وقتی ، بعد به اين از اما.  شدم متوقف طال متری  

شوم." نمی تسليم   

.  فروشند می عمر بيمه دالر ميليون يک از بيش ساالنه که گرفت قرار کسانی معدود شمار در داربی  

  داند می او  شد متحمل طال معدن از استخراج کار در که داند می شکستی مديون را خود پيروزی او

  و ترين ساده ، رسند می راه از شکست های سايه وقتی  پذيرفت را موقتی شکستهای بايد موفقيت از قبل که

  .   کنند است می شده نصيبشان که است اقدامی اين و است فعاليت از کشيدن دست اقدام ترين منتطقی ظاهر به

  که جايی از فراتر قدم يک آنها موفقيت بزرگترين:  گويند می افراد ترين موفق از ، نفر ۰۹۹ از بيش

بودند خورده شکست  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



کنيد عوض را هايتان برداشت و ها نگرش بايد  

 

(موفقيت علم های چهره سرشناسترين از) کاوی کنيداستفان عوض را هايتان برداشت و ها نگرش بايد  

  :گويد می که است انيشتين حرف همين از الهام با شايد 

  توجه رفتارتان و ها گرايش به آوريد وجود به جزيی تغييرات تان شخصی روابط و زندگی در خواهيد می اگر

کنيد. عوض را هايتان برداشت و ها نگرش بايد کنيد ايجاد تان زندگی در اساسی تغييرات خواهد می دلتان اگر اما کنيد،  

كند: مي تر ملموس واقعي، و خوب مثال يك با را حرفهايش او  

. بود شده پر اتوبوس سوم يك تقريبا   شدم اتوبوس سوار نيويورك د تعطيل روز يك صبح  

و آرامش از سرشار فضايي درمجموع و بود گرم چيزي به سرشان يا و بودند نشسته آرام مردم بيشتر  

  . كرد تغيير اتوبوس فضاي بالفاصله و شد سوار اتوبوس هايش بچه با ميانسالي مرد اينكه بود تا برقرار دلپذير سكوتي 

. كردند مي پرتاب چيز همديگر طرف به مدام و انداختند راه بيداد و داد هايش بچه  

  كشيد مي آن و اين دست از را روزنامه ديگر يكي كردو مي گريه بلند صداي با ها بچه از يكي

  نشسته بود من جلويي كه دقيقادرصندلي ها بچه پدرآن خردشده بوداما توي اتوبوس مان همه اعصاب خالصه و

بود درافكارخودش وغرق آورد نمي خودش اصالبه روي  

 شما. دهند مي آزار را همه دارند واقعا   هايتان بچه! محترم آقاي: كه بازكردم اعتراض به زبان و شد لبريز صبرم باالخره

  خواهيد نمي

بگيريد؟ را جلويشان  

 با حق بله،: گفت و كرد جابجا صندلي روي را خودش كمي افتد، مي دارد اتفاقي چه بود شده متوجه تازه انگار كه مرد

. شماست  

. است مرده آنجا در پيش ساعت نيم ها بچه همين مادر همسرم، كه گرديم برمي بيمارستاني از داريم ما راستش. متاسفم  

…   و كنم كار چه بايد خودم كه دانم نمي. بگويم چه ها بچه اين به بايد دانم گيجم ونمي واقعا   من  

شد. سرازير اشكش و تركيد بغضش و  

  را وضعيت اين اكنون آيا بگوييد صادقانه: پرسد مي خاطره اين نقل از پس بالفاصله كاوي استفان

  نسبت شما نگرش كه دارد اين جز به دليلي آيا است؟ اين طور چرا بينيد؟ نمي متفاوتي طور به

است؟  شده عوض مرد آن به  

  



  و شد عوض نگرشم بالفاصله هم خودم من راستش: كه دهد مي ادامه خودش و

  و.... است؟ ساخته من دست از كمكي آيا. دانستم نمي .ببخشيد مرا واقعا  : گفتم مرد آن به دلسوزانه

باشد، مالحظه بي اندازه اين تا تواند مي چطور مرد اين كه بودم ناراحت پيش چندلحظه همين تا اگرچه  

  است ساخته دستم از كمكي هر كه خواستم مي قلب صميم از من و شد عوض چيز همه نگرشم تغيير با اماناگهان 

  . شود مي عوض ناگهان چيز همه تغيير برداشت محض به كه است اين حقيقت .بدهم انجام

. بنگريم داريم چشم به كه عينكي هاي شيشه به كه است اين اي مسئله هر حل راه يا كليد  

  بدهيم تغيير را خودمان نقش يا برداشت واقع در و كنيم عوض را آنها رنگ كه باشد الزم گاه شايدهراز

  كنيم. تفسير و ببينيم اي تازه ديدگاه از را وضعيتي هر بتوانيم تا

است. آن از ما تفسير و تعبير بلكه نيست واقعه خود دارد اهميت آنچه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  خاطر همين به بود دل پژمرده و عبوس بسيار انها از يکي. ميکنند مالقات چاهي ته در را يکديگر سطل دو

  منو انقدر ميدهد پاسخ دلگير و عبوس ناراحتي؟ سطل چرا چته ببينم پرسيد او از همدردي ابراز براي دوم سطل

  برميگردم. اينجا به خالي هميشه نيست مهم برايم بودن پر دوني مي. ام شده خسته ديگر که کشيدند وباال انداختند چاه ته

. برميگردم وپر ميايم اينجا خالي هميشه من ميکني؟ فکر توچرااينطور ميگويد کنان خنده و ميگيرد اش خنده دومي سطل  

کني.! زندگي شادتر ميتوانستي ميکردي فکر من مثل هم تواگر  

اطرفمان هستين عامل موفقيت است اگرديدگاه مامواردی که دمهمتردم برهرچيزاست نگرش وديدگاه مامقنتيجه:نگرش   

مابه مراتب تمامی عوامل موفقيت بدست مياريم ولیاستثنا(مثبت باشديااتفاق ميوفتد)همه مواردبال  

  نميشيم موفق وجه هيچ به باشيم داشته موفقيت عوامل اگرتمام حتی اگرديدگاه مثبتی نداشته باشيم. 

درصدزندگی 98درصدزندگی وتالش71طی يک سری تحقيقات محققان کشف کرده اندکه پول  

.ميدهدرصدزندگی راتشکيل 011ونگرش  

 درفيزيک کوانتوم ثابت شده هم که جهان مادرذهن ما 

جزومراحل قانون جذب وبه نوعی کل قانون جاذبه رودربرميگيره ودرواقع نگرش وافکارماونگرش وافکارما   

 که زندگی ماروميسازه دردين اسالم هم بسيارزياد درموردمثب انديشی گفته شده وخداوندزندگی انسان هارا

ميکنه بسيارزيادی های کمک ما به مسيرزندگی اين وطی داده راردردست خودشون ق   

روشن تر براتون توضيح ميدميدگاه باداستانی من طرزد  

يکی ازاين فرزندها دکترووقتی که بزرگ ميشن ميشن که پسرروزی يک زن ومردمعتاد صاحب دوفرزند  

 ديگری معتادميشه

 ازاون پسری که معتادشده ميپرسن چرامعتادشدی؟

 جواب ميده:من پدرومادرم معتادبودن ومنم معتادشدم البدميخواستين دکتربشم

دکترشدم ميخواستين مثل اونامعتادبشم ازاون پسری که دکترشده ميپرسن چرادکترشدی؟ميگه من پدرومادرم معتادبودمن  

يکفقط يک طرز ديدگاه ساده متفاوت باعث تفاوت بسيارزيادزندگی اين دوبرادرشد وباعث شديکی   

  يک انسان ناموفق باشد. انسان موفق وديگری 

شتم بهربرده باشيدازشماعزيزان خيلی ممنونم که کتاب بنده روخونديدواميدوارم ازمطالبی که نو  

ومتفاوت کتاب بعدی من به اسم )موفق های بسيار کم ناموفق های بسيارزياد(که مطالب آن بسيارجالب  

  تاحاالتوزمينه موفقيت خوانديد که درچهاردم فروردين درسايت منتشرميشود. ازتمامی کتاب های ديگه 



 

 


