
 



 چهارم فصل

 اندازپس عادت سوم: درس

 

 مواد این از استفاده با او .است مغزی سلولهای و مو خون، استخوان، گوشت، از ترکیبی انسان»

 «میسازد را خودش شخصیت عادت، اصل طریق از و

 

 که ایاساسی سوال اما است، موفقیت ضروریات از یکی ،پول انداز پس که است واضح همگان بر  

 :که است این کندمی مشغول خود به کنندنمی انداز پس که را رادیاف ذهن

 «دهم؟ انجام را کار این باید چگونه»

 اصل از مختصری توضیح با را درس این دلیل، همین به .است عادت نوع یک کردن انداز پس

 .میکنیم آغاز عادت

 شکل خود شخصیت به تعاد اصل از استفاده با انسان گفتیم، درس این ابتدای در که همانطور

 رسدمی نظر به .کند تبدیل عادت یک به را آن کاری، هر یباره چند تکرار با تواندمی انسان .میدهد

 .دگیرنمی سرچشمه او روزانه عادات از که است، محرک نیروهای از ایتوده تنها انسان ذهن که

 را او و بگیرد، کنترل تحت را وا رفتار تواندمی شود، تثبیت انسان ذهن در عادت یک که هنگامی

 هر یا کار محل به مشابهی مسیر از روز هر اگر مثال برای .بکند خصوصبه کاری انجام به وادار

 کردن، فکر به نیاز بدون و شود،می تبدیل عادت یک به عمل این زودی به بروید، دیگری مکان



 بروید، دیگری جای به بخواهید اگر حتی .کندمی هدایت مقصد به را شما خودکار صورت به ذهنتان

 .ایدگرفته قرار قدیمی مسیر در که شوید متوجه ناگهان است ممکن

 اصل باشد، افسانه کامال اگر حتی داستان، یک چندباره تکرار که اندشده متوجه عمومی سخنرانان

 تنها یا داشته حقیقت داستان این که کنندمی فراموش زودی به آنها و کند،می ماجرا وارد را عادت

 .است بوده افسانه یک

 

 میشوند ساخته هاعادت طریق از محدودیت دیوارهای

 عادت قانون از مخربی استفاده چون گذراندند،می نیاز و فقر در را خود زندگی نفر ها میلیون

 انونق نه و اندکرده درک را عادت قانون نه کنند،می نرم پنجه و دست فقر با که افرادی .اندداشته

 هایفعالیت و اقدامات نتیجه شانفعلی وضعیت که میشوند متوجه ندرت به افراد این را؛ جذب

 .است خودشان گذشته

 هرگز و است، محدود شما درآمد کسب توانایی که کنید تثبیت خودتان ذهن در را فکر این اگر

 درآمدی یمحدوده عادت، قانون صورت، این در بیاورید؛ دست به پولی آن از بیش وانیدتنمی

 زودی به .پذیردمی را محدودیت این تانناخودآگاه ضمیر کند،می تعیین شما برای را مشخصی

 خانه درب فرصتی هیچ دیگر که شوید،می (ششگانه هایترس از یکی) فقر از ترس درگیر چنانآن

 صادر ماش زندگی تغییر قابل غیر حکم و است، شده مشخص شما سرنوشت کوبد؛نمی را شما

 .است گردیده



 

 معنای کنید؛ محدود را خودتان درآمدی ظرفیت شما که نیست معنی این به انداز پس عادت ایجاد

 شما فعلی درآمد از تنها نه که کنید، اجرا را اصل این شکلی به باید شما .است برعکس کامالً آن

 تصور، نفس، به اعتماد بینش، و دهد، قرار شما اختیار در را متنوعی های فرصت بلکه کند، محافظت

 .کند ایجاد شما در را تاندرآمدی سطح افزایش برای نیاز مورد رهبری و نوآوری اشتیاق،

 زمینه در را خود موفقیت توانیدمی کنید، پیدا کامل تسلط عادت قانون بر که هنگامی دیگر، بیان به

 .کنید تضمین پول کسب

 :کنید عمل شکل این به باید شما

 از خودتان، هایخواسته از مشخصی و دقیق توصیف ،«واضح اصلیِ هدف» قانون از استفاده با :اول

 ضمیر .کنید تثبیت ذهنتان در بیاورید، دست به دارید قصد که را پولی دقیق میزان جمله

 شما هایاندیشه و افکار تا کند،می استفاده راه نقشه یک عنوان به توصیفات این از تانناخودآگاه

 استفاده با شما.  کند تنظیم زندگیتان اصلی هدف به دستیابی برای کاربردی هاییبرنامه قالب در را

 در را (شد ارائه ۲ درس در که ترتیب همان به) زندگیتان مشخص اصلی هدف عادت، اصل از

 .درآید همیشگی و ثابت پیوندی صورت به تا کنید،می تثبیت ذهنتان

 شما  .کندمی جایگزین را سعادت و رفاه ذهنیت آن جای به و رده،ک نابود را فقر ذهنیت کار این

 برای را خودتان شما داشت؛ خواهید را آن به دستیابی انتظار و شویدمی رفاه خواستار حقیقتاً



 پس عادت که شویدمی آماده بنابراین و کنید،می آماده آن از عاقالنه استفاده و آن به یابیدست

 .بدهید توسعه خودتان در را انداز

 و کنید استفاده عادت اصل از دیگر بار اید،داده افزایش را خودتان درآمدی ظرفیت که حال :دوم

 .کنید تعیین کنید انداز پس دارید قصد که را درآمدتان از بخشی تان،زندگی اصلی هدف بیانیه در

 افزایش نسبت همان به نیز شما انداز پس کند،می پیدا افزایش شما درآمد که همانطور بنابراین

 .کرد خواهد پیدا

 کردن انداز پس و سو یک از تان درآمدی ظرفیت افزایش برای شما افزون روز انگیزه از استفاده با

 خیالی هایمحدودیت تمام که رسیدمی ایمرحله به زودی به دیگر، سوی از درآمد این از بخشی

 .گیریدمی قرار مالی تقاللاس مسیر در و کنید،می پاک ذهنتان از را

 !نیست این از ترالوصول سهل و ترکاربردی کاری هیچ

 بر فقر از ترس .کندمی استفاده مخرب شکلی به عادت قانون از که بگیرید نظر در را فردی حال

 خود به زمانی و میدهد، کاهش را او درآمدی ظرفیت زودی به و است کرده پیدا تسلط او ذهن

 .کند تامین را اشزندگی اولیه نیازهای تامین برای کافی پول نیست قادر تیح که آیدمی

 ترس کشور، سراسر کارهای و کسب شکست به مربوط اخبار درج با توانندمی ها روزنامه اشرانن

 شکست که کارهایی و کسب تعداد که، است این حقیقت اما .کنند القا جامعه به را وحشت و

 ناچیز عددی کشور، سراسر کارهای و کسب کل تعداد با مقایسه در وند،شمی ورشکسته و خوردمی

 .است



 .هستیم مانخود هایعادت هبرد ما همه میکنید؛ زندگی چگونه و هستید، کسی چه شما نیست مهم

 پیشنهادات طریق از که بدهیم اجازه آن به یا کنیم، تثبیت ذهن در آگاهانه صورت به که ایایده هر

 را ما و گذارد،می تاثیر ما رفتارهای در کند، نفوذ ناخودآگاه ضمیر رد محیطی، شرایط و دیگران

 .بدهیم وزبر خودمان از را ایده آن با همراستا اقداماتی که کندمی وادار

 شواهد  زودی به ،کنید یجادا خودتان در را وفور و رفاه از گفتن سخن و اندیشیدن عادت اگر

 .کندمی پیدا تجلی ناگهانی، و جدید های فرصت و تر،گسترده هایفرصت شکل در آن، حقیقی

 یک شما اگر !شوندمی جذب یکدیگر سمت به مشابه چیزهای همواره که باشید داشته خاطر به

 کار و کسب بودن ده زیان و اوضاع بودن بد از همیشه که باشید کرده عادت و باشید کاسب

 یک به اگر .شودمی زیانده کارتان و کسب و شد، خواهد بد شما وضعیت شک بدون کنید، صحبت

 نتیجه تواندمی بگذارد، گروه یک بر را خود مخرب تاثیرات که شود داده اجازه بدبین انسان

 همکارانش، ذهن در شکست و فقر ذهنیت ایجاد با او .کند نابود را توانمند فرد ۶ سازنده کارهای

 .میدهد انجام را کار این

 به را افرادی همواره و هستید انسانی مغناطیس یک مانند شما»

 «.دارند شما با مشابهی هایویژگی که کنیدمی جذب خود سمت

 

 



 را آن و است، نوشته هتخت یک روی بر را عبارت این ایلینویز ایالت بانکداران ترینموفق از یکی

 :است کرده نصب خود کار دفتر در

 غم داستان اگر .میکنیم صحبت رفاه و وفور از تنها اینجا در ما»

  دارید، نگه خودتان برای لطفاً دارید، انگیزی

 «.نداریم آن شنیدن به یتمایل ما چون

 از درستی درک که افرادی .نیست بدبین فرد یک با همکاری به مایل شرکتی یا کار و کسب چهی

 افرادی چنین که دهندنمی اجازه آگاهانه صورت به هرگز باشند، داشته عادت قانون و جذب قانون

 .ندمیک نابود را اطرافیانش هایفعالیت تمام نتیجه فردی، چنین زیرا بگیرند، قرار آنها نزدیکی در

 و فقر جز چیزی بنابراین و است، مندینیاز و فقر هاخانه از بسیاری در صحبت اصلی موضوع

 عنوان به را آن و کنند،می صحبت آن درباره کنندمی فکر فقر به آنها .شودنمی نصیبشان مندینیاز

 اند،بوده فقیر آنها اجداد چون که است این آنها توجیه .پذیردمی زندگی در شانخود سرنوشت

 .بمانند باقی فقیر باید نیز آنها ابراینبن

  فقر به اندیشیدن عادتِ یدرنتیجه فقر ذهنیت

 .گیردمی شکل انسان در فقر از ترس و
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