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وقتي ناپلئون هيل كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد را به پايان رساند
حتي خود او كه پدر «مثبتانديشي» بود نيز نميتوانست پيشبيني كند

كه اين كتاب كوچك چقدر تأثيرگذار خواهد شد.

از آن به بعد به لطف او مردم در سمينارهاي احياي فكر در سراسر دنيا
قادرند هدفمندانه روي زغال افروخته راه بروند ،تير را روي گردنشان

بشكنند ،يا با ضربة كاراته الوار را خرد كنند .به لطف او متوجه شدهاند

كيفيت زندگيشان به موقعيت و شانس بستگي ندارد ،بلكه به افكاري
بستگي دارد كه مرتب ًا در سر ميپرورانند ،و هماكنون هم عدهاي به دنبال
پاسخهاي ديگر براي گيجكنندهترين سؤاالت زندگي هستند.

اندرو كارنگي ،صنعتگر متمول ،از ناپلئون هيل خواست دربارة موفقيت

تحقيق كند و فلسفهاي پديد آورد كه بتوان شاخصهاي موفقيت را با آن
تعريف كرد .هيل اين كار دشوار را پذيرفت و زندگياش را وقف آن كرد.

او به نحو غيرمنتظرهاي موفق شد با رهبران بزرگي همچون هنري فورد،
چارلز شواب ،جان راكفلر ،توماس اديسون و تئودور روزولت مالقات كند.
كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد ابتدا در سال  1937منتشر شد و بدون
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شك طليعة راهاندازي صنعتي يك ميليارد دالري بود .محال است بتوان
حدس زد او در دنياي امروز كه فروشندگان روغن مار بهراحتي در ميان

سخنرانان واقعاً بااستعداد كه نيتشان افزايش هرچند اندك خودباوري در

تودههاي مردم است رخنه ميكنند ،دربارة كسب و كار پرورش فردي چه

نظري ميداد.

اولين نسخة كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد اثري كالسيك است كه

در آن مراحل سيزدهگانة دستيابي به ثروت شرح داده شده است .رؤياي
زندگي شما هرچه باشد ،توصيههاي هيل در مورد آن مفيد واقع خواهند

شد .ولي بدون شك منظور اين كتاب اين نبوده كه «فكر كنيد و سوپراستار

شويد» يا «فكر كنيد و يك ويالي چهارخوابه در بيرون شهر بخريد»!

ولي راستش را بخواهيد بعضي از توصيههاي هيل نامرسوم است .او

احتماالً براي انتشار بيسانسورِ يافتههايش بايد شهامت زيادي به خرج

ميداده است ،آن هم بيش از هفتاد سال قبل! نكتة جالب توجه اين است كه

بهرغم حاشيههاي نامتعارف آن ،بسياري از افراد متنفذ و كلهگندة وقت از
آن حمايت كرده بودند .امروزه مطالعات علمي بخش عمدهاي از گفتههاي

هيل را تأييد كردهاند .و كار من هم از همين جا شروع ميشود .اين يك
كتاب راهنماي همراه است .جانشين اصل كتابي نيست كه در سال 1937

منتشر شد ،بلكه ميكوشد از طريق مطالعات موردي يا يافتههاي پژوهشي
 52نكته از مهمترين نكات آن را شرح دهد.

من پول و زمان زيادي را صرف صنعتي كردهام كه هيل ندانسته آن را

ايجاد كرد .با مرشدهاي بسياري كار كردم و موفق شدم بيست متر روي
آتش راه بروم بدون اينكه پاهايم تاول بزنند .حرفهام را با استفاده از

بسياري از مفاهيمي كه هيل در كتابش دربارة آنها سخن ميگويد عوض
10
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كردم و امروزه با وجود اينكه رسم ًا تعليم نديدهام ،نويسندهاي حرفهاي با

مخاطبان بسيار در سراسر دنيا هستم.

بسياري از سمينارها ،كتابها و ديويديهاي موجود در بازار به

مردم وعدة افشاي رازهاي مختلف را ميدهند .ولي زماني كه آن را بررسي

ميكنيد متوجه ميشويد كه چندان مفيد نبوده است .تنها «قرص آبي»

ماتريكس گونهاي كه واقعيت دنياي شما را تغيير ميدهد و معجزهوار
بارقة اميد را در روزهاي ابري زندگيتان روشن ميكند در فضاي بيست
سانتيمتري بين دو گوشتان قرار گرفته است .آموختن مديريت انديشهتان

تنها كاري است كه كيفيت زندگيتان را به گونهاي چشمگير تغيير ميدهد.

و اين حقيقت سادهاي است كه در بطن كتاب بينديشيد و ثروتمند شويد
و هزاران مقلدي كه آن را سرمشق قرار دادهاند ،نهفته است .همين مهارت
است كه فرد موفق ،در زمينة عشق ،كار ،ثروت يا ورزش را از ديگران
متمايز ميسازد.
هيل هم بارها از «آن راز» سخن گفته است ،ولي بالفاصله تأكيد كرده
است كه رازي وجود ندارد :نه دستورالعملهايي باستاني وجود دارد كه
از طريق فرقهاي مرموز با ميل وافر به بز يا چيزهاي زردرنگ به ما رسيده
باشد ،نه نجوايي پنهان كه براي اولين بار برمال شده باشد و امروز در ازاي
سه قسط ظاهرفريب از آ ِن شما شود .تنها چيزي كه واقع ًا به آن نياز داريد
اين است كه بينديشيد و ثروتمند شويد.
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هدف قطعي و اصلي خود را در زندگی مشخص كنيد

هيل در ابتداي كتاب گفته است كه« ،فكر در واقع از جنس ماده است
و وقتي با قطعيت هدف ،پشتكار و اشتياقي شديد براي تبديل شدن

به ثروت يا ديگر اشياي مادي آميخته ميشود ،قدرتمند هم ميشود».
به اعتقاد هيل هيچ موفقيت ارزشمندي بدون هدفي قطعي امكانپذير

نيست.

وقتي كندي رئيسجمهور آمريكا در 25

مه سال  1961به دنيا اعالم كرد كه آمريكا
قبل از پايان همان دهه فضا را فتح خواهد

كرد ،هيچ كس نميتوانست منكر قطعيت و
عظمت اين هدف شود .پيش از آن يوري
گاگارين اولين انساني بود كه پا به فضا

ايدهاي روشنگر

پيش از هر چيز ديگري در
زندگي مقصدي واحد داشته
باشید ،هدفي مشروع و مفيد
در نظر بگيريد و خود را بي
قيد و شرط وقف آن كنيد.

جيمز آلن ،نويسنده

گذاشته بود و هيچ گواهي دال بر اينكه آمريكاييها ميتوانند روسها

را در اين رقابت فضايي شكست دهند وجود نداشت .با اين حال ،كندي

متعهد شده بود و احساس ميكرد دستيابي به هدفي غرورآميز حس غرور
13
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را به مردم آمريكا باز خواهد گرداند .و زماني كه فرمانده آپولو  ، 11نيل

آرمسترانگ از نردبان سفينة لونار به ماه قدم گذاشت هدف قطعي و اصلي
جان اف كندي تحقق يافت.

گاندي هم هدفي قطعي و اصلي داشت :او ميخواست قواي انگليس

را بدون خشونت از هند بيرون كند .هيل در كتاب خود به گاندي به عنوان
«قدرتمندترين مردي كه تاكنون در دنيا زندگي كرده» اشاره كرده است.

بهرغم گذشت هفتاد سال از زمان نوشتن این کتاب ،تنها تعداد اندكي
توانستهاند با او بر سر اين عنوان رقابت كنند .گاندي به دويست ميليون

نفر الهام بخشيد تا با عزم بر مقاومت عاري از خشونت دست به دست هم
دهند و به هدفشان برسند .گاندي بارها دستگير شد ،اما نافرماني مدنياش
سرانجام در سال  1947به استقالل هند انجاميد.

شناخت هدف امري حياتي است .محققان در تحقيقي مشهور دربارة

دانشجويان دانشگاه ييل دريافتند كه تنها سه درصد از آنها براي موفقيت

خود هدفگذاري و برنامهريزي كرده بودهاند .اين محققان بيست سال بعد
با آنها مصاحبه كردند و متوجه شدند آن سه درصد از لحاظ مالي موفقتر
از  97درصد ديگر عمل كردهاند.

بخش عمدة دليل آن به مسائل بيولوژيكي مربوط ميشود .در مغز ما
بخشي وجود دارد كه سيستم فعالكنندة شبکهای (آراِياس) نام گرفته
است و يكي از كاركردهاي آن فيلتر كردن اطالعات است .اگر به تمامي
اطالعاتي كه از طريق حواس پنجگانة خود در شبانهروز دريافت ميكنيد

آگاهي پيدا ميكرديد ،بدون شك ديوانه ميشديد! اين سيستم براي جلوگيري

از چنين اتفاقي ،مسائل بيارتباط با افكار و عقايد شما را حذف ميكند و
14

دينك صخشم یگدنز رد ار دوخ يلصا و يعطق فده

به اين ترتيب دامنة آگاهي شما را محدود ميسازد .آيا تا به حال برايتان
اتفاق افتاده كه تصميم بگيريد مث ً
ال ماشینی بخريد و بعد ناگهان آن را همه
جا ببينيد؟ اين اتفاق به دليل فعال شدن سيستم آراِياس رخ ميدهد .آن

ماشين هميشه همانجا بوده با اين تفاوت كه قبل از تصميم شما براي
خريد ماشين برايتان اهميتي نداشته و از این رو ،آراِياس آن را حذف
ميكرد و شما به آن توجهي نميكرديد.

برخورداري از هدفي قطعي و اصلي باعث فعالسازي سيستم آراِياس

ميشود و به اين ترتيب شما ميتوانيد فرصتهايي كه شما را در دستيابي

به آن هدف ياري ميكنند ،تشخيص دهيد.

توصيهاي براي شما

ساده به نظر ميرسد ،ولي واقعيت اين است كه اكثر مردم نميدانند
هدف قطعي و اصليشان چيست .فكر كردن به اين سؤال در تعيين

هدف به شما كمك ميكند« :اگر پول و زمان بياهميت بودند ،با
زندگيام چه ميكردم؟» حداقل پنج مورد را يادداشت كنيد .ولي نه
مواردي را كه حاضر به انجام آن نيستيد ،مث ً
ال اينكه «كارم را رها
ميكردم».
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فرصتها ممكن است بي سر و صدا بيايند

هيل از ماهيت مكار فرصتها سخن ميگويد و اينكه فرصتها اغلب
به شكلي متفاوت و از جهتي خالف انتظار ما از راه ميرسند .او هشدار

ميدهد كه اين امر «يكي از حيلههاي فرصت است .فرصت بنا به عادت
رندانهاش بي سر و صدا ميآيد».

ايدهاي روشنگر

وقتي فرصتي را از دست
ميدهيم فرصت ديگري
سر راهمان قرار ميگيرد.
ولي ما آنقدر به فرصت
از  دسترفته فكر ميكنيم كه
فرصت جديد را نميبينيم.
هلن كلر

زماني كه اَل ُگور در سال  2000نامزد

رياستجمهوري شد ،مشاوران سياسياش

به او توصيه كردند كه مهمترين خواستة
خود را مطرح كند :تغيير آب و هوا .اين
خواسته در آن زمان مسئلهاي حاشيهاي
محسوب ميشدُ .گور از دوران تحصيل در

دانشگاه مدافعي متعهد در زمينة محافظت از

محيط زيست بود .پس بعيد نيست كه احساس كرده باشد بهترين روش
براي ايجاد بیشترین تغييرات استفاده از خود كاخ سفيد است .چهبسا

رئيسجمهور شدن ،خود ،هدف نبوده بلكه ابزار رسيدن به هدف بوده
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است .گرچه شكست او در واقع به مضحكه گرفتن عدالت بود ،بدون

شك براي اين سياستمدار كه طبق گفتة خودش «سياستمداري در حال

احيا» بوده است ،فرصت بي سر و صدا پيش آمده است .او حتي اگر
رئيسجمهور هم ميشد ،نميتوانست به اندازة فعاليتهاي غيرسياسي و

نيز مستند جنجالبرانگيزش به نام «حقيقت آزاردهنده» براي تحقق هدف

قطعي و اصلياش تالش كند .تفاوت آن فقط در اين بود كه هدفش از
راهي كه پيشبيني كرده بود محقق نشد.
اسكاچگاردِ تريام نيز حاصل تصادف بود ،گرچه احتماالً مورد تأييد

گور نبوده است .پاتسي شرمن دانشمند تريام ،در تالش براي ساختن
الستيك مصنوعي براي خطوط سوخترساني هواپيمايي ،كمي از مادهاي
را كه ساخته بود روي كفش برزنتي دستيارش ريخت .مدتي بعد آنها

متوجه شدند تنها قسمت تميز كفش قسمتي است كه آن ماده رويش ريخته
شده .حاصل اين اتفاق اسكاچگارد بود كه از آن زمان بهخوبي توانسته از

پارچه محافظت كند.

يا در مورد ژرژ دو مسترال ،مهندس سويسي ،چطور؟ او در سال 1948

ضمن گرداندن سگش در جنگل توجهش به خارگويهايي جلب شد كه

به لباسهايش چسبيده بود و زوائد كوچكي روي اين گياه او را مجذوب
خود كرد .ژرژ دو مسترال مخترع بود و از اين رو ،برخالف اكثر مردم

نهتنها از اينكه خارگويها به لباسش بچسبد ناراحت نشد ،بلكه با شتاب
به خانه رفت تا آنها را زير ميكروسكوپش بررسي كند .و آنچه يافت طرح
اولية «ولكرو» در طبيعت بود .اين خارگويها قالبهاي كوچكي داشتند

كه اتصال آنها به حلقههاي پارچة شلوارش سبب ثابت ماندن خارگويها
17
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شده بود .ولي اين امكان هم وجود داشت كه آنها را جدا كند و به دلخواه

دوباره بچسباند .با اينكه ايدة او را به مسخره گرفتند ولي او پشتكار به

خرج داد و سرانجام طرحش را در سال  1955به ثبت رساند .امروزه،

«ولكرو» صنعتي چندميليوندالري است.

داشتن هدفي قطعي و اصلي ضروري است ،اما هيل هشدار داده كه نبايد
زياد بر چگونگي رسيدن به آن درنگ كرد .اگر بيش از حد در مورد

برنامههايتان تعصب به خرج دهيد ،فرصتهايي را كه با چهرة مبدل به
شكل بدشانسي يا شكستهاي موقت سر راهتان قرار ميگيرند از دست
خواهيد داد.

توصيهاي براي شما

بعد از آنكه هدف قطعيتان را مشخص كرديد و براي رسيدن به آن برنامهاي
طرح كرديد ،گوش به زنگ فرصتهايي باشيد كه در قالب شكست سر
راهتان قرار ميگيرند يا ظاهرا ً شما را به جهتي متفاوت هدايت ميكنند .هر
زمان كه با شكست يا بدشانسي روبهرو شديد نكات مثبت اوضاع تغييريافته
را بيابيد و قاطعانهتر بينديشيد.
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افكار قدرت دارند

هيل ميگويد كساني كه از روش او براي رسيدن به موفقيت در زندگي

استفاده كردهاند متوجه شدهاند كه بزرگترين دارايياي كه به دست
ميآورند پول نيست بلكه اين «شناخت صريح است كه ميتوان تكانة
نامرئي فكر را از طريق بهكارگيري اصول شناختهشده به همتايي ما ّدي

تبديل كرد».

علم فيزيك اصيل نيوتني مبتني بر مشاهدات

برگرفته از دنياي اطراف ماست .اين علم در
اندازهگيري و پيشبيني رفتار اشيائي كه ما
با حواسمان آنها را ادراك ميكنيم ،مثل
افتادن سيبي از درخت و گردش سيارات

ايدهاي روشنگر

ما همانيم كه فكر ميكنيم.
هرچه هستيم از افكارمان
برميخيزد .با افكارمان
جهانمان را ميسازيم.
بودا

در مدار ،به پيشرفت چشمگيري دست يافته

است .فيزيكدانها پس از كشف عملكرد جهان اشياي بزرگ تا اواخر
قرن نوزدهم ،بهتدريج به جهان اشياي ريز روي آوردند .آنها به اين
نتيجه رسيدند كه فيزيك نيوتني در سطح زيراتمي صدق نميكند .به نظر

ميرسيد دو دسته قانون بر دنيا حاكم است.
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آنها دريافتند در سطح زيراتمي ،يعني سطحي كه ريزترين جزء ماده

در آن قرار دارد ،يك ذره همزمان ميتواند در دو يا چند جا حضور داشته

باشد .آن ذره بسته به آنچه دانشمند به دنبال يافتن آن است ،ممكن است در
قالب ذره يا موج ظاهر شود ،كه اين ما را به سمت تكاندهندهترين معناي

ضمني فيزيك كوانتوم سوق ميدهد :عمل مشاهده موضوع مورد مشاهده

را تغيير ميدهد .و خالصه اينكه اگر كنشي بر ذرة «الف» صورت گيرد،

ذرة «ب» بالفاصله واكنش نشان ميدهد ،حتي اگر فاصلة زيادي بين اين
دو ذره وجود داشته باشد.

اين مسئله سبب نارضايتي اینشتين بود ،چون معناي ضمنياش اين

بود كه ارتباط بين دو ذره سريعتر از سرعت نور ايجاد ميشود و بنا بر
فرضية نسبيت او چنين چيزي ممكن نبود .ديويد بوم يكي از معتبرترين

دانشمندان فيزيك كوانتوم دنيا و دستپروردة اینشتین توضيح پيچيدهتري
را مطرح كرده است كه حاميان بسياري هم دارد...

ذرات به آن طريقي كه ما تصور ميكنيم با هم «ارتباط» ندارند .بلكه

در سطحي بسيار عميقتر با هم مرتبطند؛ به عبارت ديگر همة چيزها با
يكديگر مرتبطند .اطالعات يكي در همة اشياي ديگر وجود دارد و در

نهايت اينكه كائنات هولوگرافيكي است .مثل «هولودك» در فيلم پيشتازان
فضا :نسل آينده ،وقتي كاپيتان پيكارد ميتواند تصميم بگيرد در ساحل قدم
بزند يا با هليكوپتر پرواز كند ،ما هم بر اساس افكار غالبمان تجربهاي را
«انتخاب ميكنيم».
ولي اين يك داستان علمي ـ تخيلي نيست .دكتر مايكل لِدويت،
فيلسوف و متكلم ،گفته است كه ديدگاههاي علمي جديد مانند نظرية «ام»
يا نظرية «ريسمان» كه سعي دارند به شالودة واقعيت برسند ،نشان دادهاند
20
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كه «واقعيت جامد نيست بلكه عمدت ًا از فضايي خالي تشكيل شده است و

بخش جامد آن بیشتر شبيه تصويري سهبعدي است نه واقعيتي زمخت و
توپر .اين واقعيت مواج و در مقابل قدرت فكر آسيبپذير است».

فيزيك كوانتوم براي اولين بار اين امكان را در اختيار ما قرار داده

است كه دريابيم تكانههاي نامرئي فكر بهنوعي به همتاي فيزيكيشان تبديل

ميشوند.

توصيهاي براي شما

يك تجربة موفق و يك تجربة ناموفق خود را يادداشت كنيد .هر يك را
جداگانه در نظر بگيريد و حالت ذهنيتان را قبل از وقوع آن بررسي كنيد.
توقع شما از آن موقعيت چه بود؟ روراست باشيد! آيا به نتيجه مطمئن
بوديد يا بدترينها را انتظار داشتيد؟ اگر خود را عادت دهيد كه نتايج را به

اين صورت مرور كنيد ،به احتمال بسيار بهتدريج به رابطة بين توقعات و
تجربة واقعيتان پي خواهيد برد.
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واژگان شما دربارة شما چه ميگويند

هيل ميگويد« :يكي از نقاط ضعف بزرگ انسانهاي عادي اين است
كه با كلمهاي به نام ‘غيرممكن’ آشنا هستند ».اگر افكار ما چنين قدرتي

دارند و اگر ما براي نشان دادن آن افكار از كلمات استفاده ميكنيم ،پس

كلماتي كه به كار ميبريم تأثير بسزايي بر واقعيت زندگي ما دارند.
ايدهاي روشنگر

ما تجربههایمان را به ريسمان
كلمات ميكشيم.
آلدوس هاكسلي

پيتر يوستينُو گفته است« :اگر قرار باشد

روزي دنيا منفجر شود ،آخرين صدايي كه

به گوش ميرسد صداي متخصصي خواهد
بود كه ميگويد‘ :اين كار شدني نيست’».

منظور هيل اين است كه اكثر انسانها بهراحتي غيرممكن بودن امري
را ميپذيرند و بهسادگي در مواجهه با اولين مانع تسليم ميشوند .ولي
اشارة او به واژگان مورد استفادة ما كشفهاي مهم ديگري را نيز در پي
دارد.

نسخة جديد فرهنگ انگليسيِ آكسفورد داراي  615هزار كلمه و

ميليونها واژة فني و پزشكي ديگر است .طبق برآورد انجامشده با اينكه
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دويست هزار كلمة متداول در زبان انگليسي وجود دارد مردم به طور
ميانگين تنها بين دو تا ده هزار كلمه را به كار ميبرند .در حالي كه اگر

كلمات ابزار اصلي توصيف تجارب و بيان افكار و خواستههاي ما باشند،
پس واژگان محدود در واقع توانايي ما در تجسم بخشيدن به اين خواستهها

را محدود ميسازد.

مفاهيم بدون كلماتي كه توصيفشان كنند وجود خارجي ندارند .مث ً
ال

بعضي از بوميان آمريكا كلمهاي به نام «دروغ» ندارند .مردمي كه به چنين
زبانهايي حرف ميزنند اين مفهوم را نميشناسند و به اين ترتيب چنين

مفهومي نه در تفكرشان وجود دارد ،نه در فرهنگشان و نه در رفتارشان.

گفتهاند قبيلة تاسادي در فيليپين براي توصيف حاالتي مثل «دوست نداشتن»،

«تنفر» يا «جنگ» واژه ندارند .بدون وجود كلمه براي توصيف اين مفاهيم خود
اين مفاهيم هم وجود خارجي ندارند .سؤالي كه در اينجا مطرح ميشود اين

است كه« :شما معموالً از چه كلماتي استفاده ميكنيد كه بر تجربهتان از جهان

تأثيرگذارند؟» اگر از كلمات محدودي استفاده ميكنيد پس طيف تجاربتان هم
محدود به كلماتي است كه براي توصيف آنها به كار ميبريد.
كلمات قطع ًا از قدرتي چشمگير برخوردارند .مث ً
ال ،ثابت شده است كه
خود كلمة «عنكبوت» باعث ايجاد همان واكنش بيولوژيكي در فرد مبتال

به «عنكبوتهراسي» ميشود كه در صورت حضور عنكبوتي واقعي در او
پديد ميآيد .كلماتي كه شما از آنها براي توصيف خود و احساساتتان
استفاده ميكنيد تأثير مستقيمي بر فيزيولوژي شما دارند .مث ً
ال ،اگر جزو

افرادي هستيد كه دائم ًا ميگويند «خستهام» ،جاي تعجب نيست كه هميشه
احساس خستگي كنيد.
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نورمن كازنز بارها و بارها متوجه شده بود هنگامي كه تشخيص داده

ي قلبي است،
ميشود فردي مبتال به بيماري وخيمي مانند سرطان يا بيمار 

صِرفِ برچسبدار بودن وضعيتش به احساس نااميدي ميانجامد و همين
امر باعث ايجاد اختالل در كارايي سيستم ايمنياش ميشود .در صورتي

كه اگر اين بيمار به افسردگي ناشي از چنين برچسبهايي دچار نشود،
سيستم ايمنياش بهتر كار ميكند و احتمال بهبودياش افزايش مييابد .با
تغيير واژههايتان زندگي را به روشي جديد تجربه كنيد.

توصيهاي براي شما

دامنة واژگان خود را گسترش دهيد ،بهخصوص در زمينة مربوط به هدف
قطعي و اصليتان .براي توسعة معلومات دربارة موضوع مرتبط با آن هدف،
يا مشترك نشريات صنعتي شويد يا يك واژهنامة خوب بخريد و هر روز

چند كلمه از آن را حفظ كنيد .سپس از اين كلمات در مكالمات روزمرة
خود استفاده كنيد .همچنين هر وقت در تلويزيون يا مطبوعات به كلمهاي
ناآشنا برميخوريد ،معني آن را در واژهنامه پيدا كنيد.
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پذيراي افكار و ايدههاي جديد باشيد

به گفتة هيل« ،ديگر نقطهضعف رايج مردم اين است كه عادت دارند هر

كسي يا هر چيزي را بر اساس فكر و باور خود ارزيابي كنند» .به بيان
ديگر بسياري از مردم تصور ميكنند نگرش خودشان در مورد دنيا تنها

نگرش موجود است و قضاوتهاي آنان نيز بر اساس چنين برداشت

نادرستي صورت ميگيرد.

آلفرد كورزيبسكي ،فيلسوف و دانشمندي

ايدهاي روشنگر

نيست» .اين يعني تصور شما از يك رويداد
يا وضعيت دقيق ًا همان چيزي نيست كه رخ

تلمود

كه به سبب بسط معناشناسي عمومي شهرت
يافته ،گفته است« ،نقشة زمين خودِ زمين

ما همه چيز را همانطور كه
هست نميبينيم ،بلكه همه
چيز را از ديدگاه خودمان
ميبينيم.

داده است ،بلكه فقط يكي از تفاسير ممكن

است كه از فيلتر حواس شما عبور كرده است .سيستم فيلتر انسانها
متفاوت ،و بخشي ذاتي و بخشي اكتسابي است .اين سيستم در طول زمان

تحت تأثير تجارب زندگي ،شرطيشدگي ،انتظارات فرهنگي ،ارزشها،
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باورها و نگرشهاي شما ايجاد ميشود و بر ديدگاه شما در مورد جهان

تأثير ميگذارد.

كافي است از مأمور پليس در يك صحنة جنايت [در اين مورد] بپرسيد،

او به شما خواهد گفت كه اگر از دو نفر بخواهيد تا اتفاقي را كه افتاده
برايتان تعريف كنند ،تفاوت ميان روايت آنها متعجبتان ميكند .مث ً
ال ،يكي

از آنها به بلوز مظنون توجه كرده چون شكل روي آن او را به ياد كتابي

انداخته كه در كالج خوانده بوده است .در حالي كه شاهد ديگر به بلوز او
توجهي نكرده چون چيزي را به خاطر او نميآورده است .به همين دليل

جزئيات آن به يادش نمانده .هر يك از شاهدها بر مبناي تجارب گذشته
و سيستم فيلتر اطالعاتش به چيزهاي مختلفي توجه ميكند .موضوع اين

نيست كه يكي از آنان راست و ديگري دروغ ميگويد ،بلكه هر يك ماجرا
را از ديدگاه خود تعريف ميكند .دقت هيچ كس صد درصد نيست.

كارل يونگ روانپزشك مشهور سويسي هم همين موضوع را با كمي

تفاوت به اين شكل بيان كرده است« :ادراك يعني فرافكني ».به بيان ديگر،
آنچه به تصور ما واقعيت دنياست ،در واقع (حداقل بخشي از آن) فرافكني
باورها و اعتقادات ما دربارة زندگي است .اگر فردي كجخلق و عصباني

باشد ،اين ويژگيها در تجربة او از زندگي منعكس ميشود ،و با افراد و
اوضاعي مواجه ميشود كه اين ديدگاه را تثبيت ميكنند ،يا او صرف ًا زندگي
را از طريق اين فيلترها تفسير ميكند .در هر حال ،خشم و تلخي بر تجربة
ي حاكم ميشود .هيل براي تقويت اين نكته به گفتة فيلسوف
او از زندگ 

گمنامي اشاره كرده است« :وقتي دريافتم بخش عمدة زشتيهايي كه در
ديگران ميبينم ،صرف ًا بازتابي است از طبيعت خودم ،بسيار متعجب شدم».
هيل دربارة افراد بدبين و نااميد هشدار داده است .عملي بودن يا نبودن
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موضوع يا كاري در درجة اول در ذهن افراد شكل ميگيرد .اگر هميشه به

شكست فكر كنيم ،بدون شك شكست خواهيم خورد چون اين طرز فكر
در زندگي ما منعكس ميشود.

توصيهاي براي شما

به موقعيتي كه اخيرا ً باعث دلسردي و ناراحتي شما شده فكر كنيد .آيا
عاملي كه شما را ناراحت كرده بازتابي از رفتار خودتان نيست؟ اگر كسي
شما را سرزنش كرده ،شايد به اين دليل باشد كه شما هم اغلب ديگران را
سرزنش ميكنيد .امكان دوم اين است كه شما اين موقعيت را بر اساس
ادراكات خود به اشتباه تفسير كردهايد و تفسيرتان با واقعيت مطابقت ندارد.
حداقل سه استدالل ديگر را بررسي كنيد و در صورت امكان با طرف
مقابلتان حرف بزنيد و سوءتفاهم را برطرف كنيد.
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هيل ميگويد« :هوايي كه اين زمين كوچك در آن غوطهور است...
شكلي از انرژي است كه با ارتعاشاتي بسيار پربسامد در حال حركت

است .اين هوا سرشار از شكلي از قدرت كائنات است و اين قدرت

خود را با ماهيت افكار ما تطبيق ميدهد».
ايدهاي روشنگر

انتظار بهترينها را داشتن
بهسادگي ترسيدن از
بدترينهاست .با اين تفاوت
كه چنين طرز فكري سالمتر،
سودمندتر و مفرحتر است.
دكتر فيليپ هامبرت ،نويسنده

قرنهاست عرفاي باستاني به «مايا» اشاره

كردهاند كه معني آن «توهم» است .اكثر مردم

تصور ميكردند اين مفهوم تنها يك استعاره
است .در حالي كه به نظر ميرسد آنچه ما
«نامتعارف» ميپنداريم ،در واقع «سمفوني

پرطنين و عظيمي به شكل امواج است و

داراي حوزة فركانسي است كه بعد از عبور از حواس پنجگانه به جهاني

كه ميشناسيم منتقل ميشود» .در واقع واقعيات زندگي ما از جمله ثروت،
شادي ،سالمتي ،بدبختي يا فقر ،به آن اندازه كه زماني تصور ميشد ،به

وضعيت و محيط زندگي بستگي ندارد ،بلكه حاصل رابطة علت و معلول
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فركانسي است كه ما خود را با آن هماهنگ ميكنيم .از اين رو ،مايا به
توهمي اشاره دارد كه ما با محدوديتهاي فكرمان ايجاد ميكنيم .ضمير
ناخودآگاهمان بر اساس آن مرزها زندگي را تجربه ميكند و هوش كائنات
هم وفادارانه آن را منعكس ميسازد.

دكتر ماسارو اموتو در كتاب پيامهاي پنهان آب قدرت و نفوذ فكر يا

ساير محركهاي غيرفيزيكي را بر واقعيت نشان داده است .او از يك منبع

آب نمونهاي برداشت و آن را به مقادير كم در پانزده ظرف آزمايشگاهي
ريخت و آنها را به مدت سه ساعت در دماي  25درجه زير صفر منجمد
كرد .سپس نمونهها را در دماي پنج درجه زير صف ِر يخچال قرار داد و به

وسيلة ميكروسكوپ از كريستالهاي يخزده عكس گرفت .همين آزمايش
با همان نمونة آب ،ولي با قرار دادن در معرض محركهايي از جمله

موسيقي ،كلمات مثبت و دعا انجام شد .اموتو در كمال تعجب دريافت كه
افزودن شواهد بیشتری از قدرت فكر و زبان باعث تغيير شكل كريستالها

ميشود .قرار دادن نمونهها در معرض موسيقي بتهوون ،دعا ،و كلماتي از

جمله «عشق» و «متشكرم» باعث ايجاد كريستالهايي زيبا و كامل شد .در
حالي كه قرار دادن آنها در معرض موسيقي « ِهوي متال» (نوعي موسيقي
راك الكترونيكي) و عباراتي مانند «حالم را به هم ميزني .ميكشمت»

باعث ايجاد كريستالهايي زشت و معيوب شد.

دكتر ويليام تيلر ،فيزيكدان و فارغالتحصيل دانشگاه استنفورد ،هم

قدرت فكر و نيت را ثابت كرده است .او از چهار واسطة خبره خواست

توجهشان را بر جعبهاي الكترونيكي متمركز كنند .قصد آنها «افزايش يك
درجهاي  pHآب» بود .سپس اين جعبهها و جعبههاي كنترل را در فاصلة
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نُه سانتيمتري نمونههاي ديگري از همان آب قرار دادند .با در نظر گرفتن
اين موضوع كه افزايش يك درجه  pHدر بدن انسان ميتواند كشنده باشد،

احتمال آماري افزايش طبيعي آن کمتر از يكهزارم است .با اين حال،
جعبههايي كه قصد افزايش  pHروي آن متمركز شده بود  pHآبشان واقع ًا
تغيير كرد.

هيل يادآوري كرده است كه« :تكانههاي فكري اَشكالي از انرژي هستند.

وقتي شروع به فكر كردن ميكنيد ،در واقع انرژياي را كه طبيعت در خلق
زمين از آن استفاده كرده به خدمت خود درميآوريد».

توصيهاي براي شما

بار بعدي كه قرار بود در جلسة مهمي شركت كنيد پنج تا ده دقيقه قبل از
آن به نيتي كه در سر داريد فكر كنيد .نتيجة مطلوبتان را در ذهن مرور كنيد.
جزئيات كامل آن را در نظر بگيريد و آنچه ميخواهيد بگوييد و بشنويد در
ذهنتان تمرين كنيد .احساستان را در چنين موقعيتي مجسم كنيد و با آن نيت
و پيامد مثبت ارتباطي واقعي برقرار كنيد .ببينيد چه اتفاقي ميافتد.
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