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به بیانی دیگر

تما بارىا و بارىا جمالتی را کو در شرایط مختلؼ مشکالت را توجیو می کنند
ح ً
شنیده اید
جمالتی مانند این ىا ،
از ىرچی بترسی بو سرت میاید  ،از ىرچی بدت بیاید بیشتر نصیبت میشو  ،پول
پول میاره  ،ىرچی سنگو مال پای لنگو  ،مار از پونو بدش میاد در خونش
درمیاد و ....
خوب اگو راستشو بخواید ىمو ی این ىا درستو شاید خیلیا ردشون کنن و بگن
برای ما ازین اتفاقا نمیوفتو ولی دروغ میگن  ،فقط دارن بو این موارد بی
توجيی می کنن البتو این خیلی توی مشکالت و یا رسیدن بو ىدؼ ىا کمکشون
میکنو  ،چون بيشون امید بیشتری میده ولی اصل مشکل از بین نمیره .
خوب من ی توضیح کامل برای اثبات این اعتقادات ارائو میدم
شاید دیده باشید بعضی اشخاص بدون اینکو پاىاشون بسوزه روی زغال داغ راه
میرن خوب من خودم رشتم فیزیکو دلیلشو براتون شرح میدم ولی قبلش یک بار
سعی کنید شما ىم انجامش بدید حتما می سوزید .
خب دلیل اینکو پاىاشون نمی سوزه اینو کو اوال آروم راه میرن دوم اینکو زیر
پوستشون رطوبت کافی ىست و چون با آروم راه رفتن زغال بو پاىاشون نمی چسبو
و باال بودن ظرفیت گرمای آب دمای پا زیاد باال نمی ره خوب حاال با این وجود
چرا درحالت عادی بدون تمرین حتی اگو درست ىم راه بریم میسوزیم ؟
دلیلش ترسو  ،بارىا شده کو شما تو عمؽ تماشای یک فیلم بودید اطرافتون ی
اتفاؽ میوفتو و شما متوجو نمیشید !
خب خیلی ساده شما حواستون نبوده  ،تا اینجا فقط میشو گفت وقتی بو چیزی
مثل ترس یا حتی درد توجو نکنیم حس نمی کنیمش ولی خیلی از مواقع حتی با
فکر نکردن بو مسائل ناراحت کننده می شو توی وقوع اونيا دست داشت و
جلوشونو گرفت  ،اگو بو باشگاه وزنو برداری رفتو باشید می بینید کو وقتی
یک وزنو بردار می خواد ی وزنو سنگین مثال دویست کیلویی رو بلند کنو بو ی
نفر میگو بیا بيم امید بده اونم صاؼ میزنو تو گوشش بعد وزنو بردار سریع و
راحت وزنو رو بلند میکنو خب در حقیقت اون فقط با خوردن سیلی کاری میکنو
کو موقع بلند کردن وزنو بو خودش نگو اووووه دویست کیلو !

خب از این مثال ىا می شو بینيایت مثال آورد و می بینید کو گاىی با فکر
نکردن بو یک موضوع می شو جلوی وقوعش رو ىم گرفت و یا با فکر کردن بو
موضوعی بیشتر بيش وجود بدیم  ،شاید مثال ىایی رو بیارید کو بگید نو این
کار جواب نمیده  ،خب ی سؤال تا حاال درد داشتید؟ خب چکار کردید؟ می دونید
اثر مسکنی کو خوردید چی بوده؟ در حقیقت مسکن ىا درد یا جراحتتون رو درمان
نکردن تنيا جلوی رسیدن پیغام درد بو مغزتون رو گرفتن ولی درد سر جای خودش
باقیو  ،اگو افسرده یا غمگین یا اصال زندگی سختی دارید یک مسکن خیلی خوب
بيتون میدم  ،یک سوژه ی خنده پیدا کنید مثال یک کاریکاتور و جایی بزارید
کو اغلب استراحت می کنید خب روزی زورکی ىم کو شده در کل نیم ساعت بيش
بلند بخندید چند ىفتو این کارو انجام بدید حاال اگو میتونید زورکی برای
خودتون مشکل درست کنید !
اینم بیشتر بدانید  ،مغز شما ىنگام خنده از ىنگام خواب ىم بیشتر استراحت
میکو و تازه تر میشو !
خب اگو دلیل علمی میخواید اینم دلیل  ،مغز شما فرایند ىای زیادی رو بطور
ناخودآگاه انجام
میده یکی از اون فرایند ىا فکر کردنو خب برای تنيا یک ثانیو فکر نکنید !
نتونستید؟
خب ی سوژه خنده پیدا کنید و بيش بخندید بعد بگید تو زمان قيقو زدنتون بو
چی فکر کردید ،فرایند فکر کردن تنيا و تنيا زمان خنده متوقؼ میشو حتی
توخواب ىم فعالو !
ثروت شما با خشمتون رابطو ی مستقیم داره !
دلیل میخواید؟
خب ی فرایند دیگو از مغز شما منطؽ فرایندی غیر قابل توصیؼ فرایندی کو از
دوران بلوغ می تونید ازش در کار ىای مختلؼ استفاده کنید مثال بگید امروز
سرمایو گذاری کجا بيتره یا حتی بگید نوشابو بيتره یا دوغ این فرایند مثل
فکر ىمیشو فعالو ولی ىیچ وقت از کار نمیوفتو یعنی از زمان تولد تا مرگ
دائم درحال کاره ولی گاىی درش اختالل ایجاد میشو مثل زمان خشم  ،مستی یا
گاىی ضربو ىای روحی و خیلی وقتا این عوامل باعث اختالالت دائمی مثل جنون
میشن  ،اگو میخواید باىوش باشد فقط کافیو با اعصاب سالم و اعتماد بو نفس
باشید .
تا حاال دو عامل ميم از فکر و اعتقاد رو توضیح دادم ىرچند شادی و خشم فکر
نیستند اما تو این مجموعو یعنی راز کو ىمون اعتقاد شماست قرار می گیرند .

اما ميم ترین عامل امید
حتما با مفيوم امید آشنایی دارید اما باید بگم این آشنایی کامل نیست .

اگو شما یک ىدؼ دارید مثال گرفتن مدرک دانشگاىی مادامی کو بيش امید دارید
بيش فکر می کنید و بلعکس پس فکر کردن بو ىدؼ امید رو تو شما تقویت می کنو
 ،امیدوارم فقط تو فیلما دیده باشید کو دکتر بو ىمراه بیمار میگو دیگو
امیدی نیست دقیقا ىمینو یعنی ناامیدی با مرگ ىیچ وىیچ
وىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػیچ فرقی نداره ناامید رو دفن میکنن اما
فکر کردن بو ىدؼ فقط این نیست مثال کسی کو بو پول فکر میکنو ىرروز ثروت
مند تر میشو ىمین شخص زمانی کو حس و ترس ورشکستگی بو سراغش میاد راه
نجاتی جز دور کردن این فکر نداره  ،افکار صد درصد اعمال شما رو شکل میدن
و برای ىمین اشخاص زیادی رو دیدید کو میگن من دقیقا ىمون چیزی شدم کو بيش
فکر کردم افکار چیزی رو کو میخوایم بيمون میدن و چیزی رو کو نمی خوایم
ازمون میگیرن  ،شاید فکر کنید این جملو خالؼ جملو ىای اولو ،

نو دقیقا

ىموناست وقتی شما بو چیزی کو بدتون میاد فکر میکنید دارید میگید اونو
میخواید پس میاد اما پس چطور چیزی رو ازمون میگیرن؟ جوابش سادست با فکر
نکردن اگو توجو کرده باشید بعضی انسان ىا با وجود این کو چیزی رو دوست ىم
دارن ولی بخاطر بی توجيی از دست میدنش .
حتی اگو قوانین متا فیزیک و فیزیک کوانتوم رو ىم قبول ندارید این رو کو
افکار روی اعمال و اعمال روی کل زندگی ما اثر داره رو قبول کنید .
خب حاال چطور خوب و درست فکر کنیم؟
شاید بترسید کو من انسان بد بینی ىستم و مشکالتم زیاده و اغلب بيشون فکر
میکنم پس مشکالتم بیشتر میشو !
نو افکار منفی تاثیر کمتری دارن چون ىر فکر تا عملی شدن ی سری مراحل رو
طی می کنو  ،مراحل منفی اغلب بو شکست می خوره و مراحل مثبت اغلب دیر بو
نتیجو میرسو و عمرا اگو بو نتیجو نرسو البتو مادامی کو وجود دارن حاال
برای درست کردن ىمو چی اول باید تفکر و بینشتون رو عوض کنید پیشنياد می
کنم کتاب ىای اخالقی مثل کلیات سعدی اشعار حافظ و ....
و حتی کتاب ىای علمی بخونید بو روش زندگی آدم ىای دورو ورتون دقت کنید و
اشتباىاتشون رو ببینید سعی نکنید تو این مورد کسی رو پند و نصیحت کنید کو
مشکلت از اینجاست چون من خودم بو تجربو دیدم  .اینکار ىیچ اثری نو برای
اونا نو برای من نداره  .سعی کنید با رفتار ىای دیگران درون خودتون آتیش
روشن نکنید چون اگو فرضو برین بگیریم کو شما بو خودتون ىیچ آسیبی نمیزنید
و فقط اون شخص رو تنبیو کردید ولی بازم شما فکرتون رو مشغول یک کار منفی
کردید و زمان رو ىم ازدست دادید شاید دیده باشید انسان ىایی رو کو میگن
دارن عذاب ظلم ىا و کار ىای بدشون رو می بینن اگو اینو از دین ىم
پذیرفتید نمی خوام بگم نو ولی توجیح ما اینو  ،اونا با پروروندن افکار

منفی ذىن خودشون رو توی بو نتیجو رسوندن افکار منفی و مضر تقویت کردن خب
طبیعی کو زندگی سختی داشتو باشن .
اگو انسان با دقتی بوده باشید میبینید ىمو اینيا رو میدونستید و اینجا بو
کلمو کشیده شده ىمین .
تا اینجا بطور کلی راز رو بیان کردم اما راز ثروت
)مثال منظور حقیقی من از این جملو رو نفيمید( اگو بقدر کافی با ىوش نباشید
این راز بو شما کمک زیادی نخواىد کرد .
توی اقتصاد ىمیشو باید بو فردای روشن فکر کرد و در ىمین لحظو عمل کرد .
ما گاىی تو کار ضرر می بینیم یعنی سودی بدست نمیاریم ولی گاىی خسارت زده
میشیم یعنی از اصل سرمایو ىم از دست میدیم  ،با این دو اصل باید منطقی
برخورد کرد مثال با شجاعت جلوی ضرر رو بگیریم و خسارت رو جبران کنیم .
اگر شما قبل از شروع کار بو اون فکر کرده باشید دقیقا کار ىم مثل فکر
شما پیش میره ولی اگو تو اتفاقات غیر منتظره ترس یعنی عواقب بد کار بو
فکرتون بیاد قطعا باختید  ،اینا اصولی بود کو خودتون ىم میدونستید اما
نقش راز
راز خودش بتنيایی یک بخش از کار شماست پس از اون قافل نشید  ،باید درست
بو کار بگیریدش مثال ىنگامی کو بو ىدفتون فکر میکنید تمام خطرات و مشکالت
رو نادیده بگیرید خطاست در حقیقت شما باید اشتباىاتی رو کو موجب شکست شما
میشو رو در نظر داشتو باشید حاال از پیشومدن مشکل جلوگیری میکنید پس الزم
نیست بو اتفاقاتی کو بعد از مشکالت رخ میدن فکر کنید این افکار تو گروه
افکار منفی ىستند حتی اگو دچار مشکل شدین ىم نباید بو عواقب فکر کنید فقط
کافیو با اصول راز فکرتون رو آزاد کنید تا راه حل خودش بو سراغتون بیاد .
ثروت از بین نرفتنی است
شما ىرگز بو چیز ىای کو بو آنيا عالقو ندارید نمی توانید فکر کنید .
تجارت پر از اتفاقات غیر منتظره است شخصی از ىجده سالگی با بورس آشنا شده
و توی سی سالگیش بیش از ده میلیارد تومان سرمایو جمع کرده  ،یکی از
دوستام بيم میگفت میخوام تو این کار ی دستی داشتو باشم کارش بماند  ،بدون
قصد اقتصادی اعتقاد داشت این کار بيش پاداش خواىد داد مادی یا معنوی چند
سال گذشت دراین بار صحبتی داشتیم من ىمون اعتقاد روز اول رو توش دیدم بعد
چند ماه وقتی سراغ شرکت رفتو بود سرمایو اش تقریبا نود برابر شده بود !!!
راز در ىر قالبی موثره فقط سو اصل ميمشو فراموش نکنید

