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:اصل جذب -4

، موقعیت ها و هن رباي زنده هستید که مدام مردمشما یک آ
، به سوي خود دارندوانی شرایطی را که با افکار اصلی تان همخ

، به علت نحوه هر چیزي که در زندگی دارید. جذب می کنید
شما . تفکر و شخصیت خودتان به طرف شما جذب شده است 

ییر نحوه می توانید زندگی تان را عوض کنید چون قادر به تغ
افکار شما فوق العاده قدرتمندند . تفکر و شخصیت تان هستید

ی هستند که با سرعت نور حرکت و داراي نوعی انرژي ذهن
این انرژي به قدري لطیف است که از هر مانعی . کنندمی

.عبور می کند
:روش فوري به کارگیري این اصل 

وبی که به زندگی تان خودتان را به خاطر همه چیزهاي خ-
سپس چیزهایی را که مورد .جذب شده اند، تحسین کنید

یت کامل آنها را به پسندتان نیست شناسایی کنید و مسئول
.عهده بگیرید 

:اصل ارتباط- 5
و با نحوه تفکر ستدنیاي بیرونی ، انعکاس دنیاي درونی شما

علت اغلب خوشبختی ها و ، این اصل عجیب.شما ارتباط دارد
. ، بزرگی ها و فرومایگی هاست ناکامی ها، موفقیتها و شکستها

واقعیت این . می نامند"معادل ذهنی "گاهی این ارتباط را 
است که شما نمی توانید به هدفی در دنیاي بیرون برسید مگر 

روابط شما . آن را در درونتان خلق کرده باشیداین که اول 
دیدگاه ها، . نعکاس چیزي است که در درون شماستهمیشه ا

ه ، انعکاس همان چیزي است کسالمتی و وضعیت مالی تان
ا در دنیا تنها یک چیز را شم. بیشتر اوقات به آن فکر می کنید

.می توانید کنترل کنید و آن هم طرز تفکر خودتان است 

:روش فوري بکارگیري این اصل 
، ، انعکاس تفکراتل چیزهایی باشید که دنیاي بیرونیبه دنبا-

.احساسات و باورهاي درونی شماست
د در زندگی بیرونی تانمعادل ذهنی آن چه را که می خواهی-

.، بسازیدیدداشته باش

.از
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:اصل اعتقاد- 2
ه باشید واقعیت زندگی هر چه را که قبال به آن اعتقاد داشت

شما همیشه بر اساس اعتقادات خود عمل. شما می شود
بلکه آن لزوما آن چه را که می بینید باور نمی کنید. ی کنیدم

یک جور باید دانست که تعصب. نیدچه را باور دارید می بی
عات هرگز پیش از داشتن اطال. پیش داوري کورکورانه است

خودتان و موردبه خصوص در. کافی قضاوت نکنید
بپذیرید که براي شما . توانایی هایتان پیش داوري نکنید

چه را که دیگران انجام داده اند، محدودیتی وجود ندارد و آن
واقعیت این است که هیچ کس . شما هم می توانید انجام دهید
.بهتر و زرنگ تر از شما نیست 

:روش فوري بکارگیري این اصل 
و فرض کنید هیچ ذهن خود را از تردید و ترس رها کنید-

ما را با باورهاي محدود کننده اي که شو د محدودیتی نداری
.ه می دارد ، بجنگید عقب نگ

:اصل انتظار-3
عش را داشته باشید اتفاق ، انتظار وقوهر چه را که با اطمینان

شما همیشه در زندگی تان ، با صحبت و فکر کردن . می افتد
. ه مانند یک طالع بین عمل می کنیددرباره وقایع آیند

، نتظار وقایع خوبی را داشته باشیدهنگامی که با اطمینان ا
تد و عکس این موضوع نیز صحیح وال برایتان اتفاق می افمعم

را چه مثبت مردم نیز درست مانند آینه طرز تلقی شما. است
.منعکس می کنندبه خودتان، و چه منفی

:روش فوري بکارگیري این اصل 
از خودتان بهترین انتظارات را .به بهترین چیزها فکر کنید

.داشته باشید

:اصل علت و معلول- 1
. براي هر اتفاقی دلیلی و براي هر معلولی علتی وجود دارد 

ما در دنیایی زندگی می کنیم که در آن ": ارسطو می گفت 
". اصول و قوانین حاکم هستند ، نه اتفاقات 

، علت یا علل خاصی است و هر عمل یا علتی مبناي هر معلول
موفقیت . یا نپسندیم حتی اگر آن را نبینیم داراي اثر است
زه نیست و ربطی هم به موفقیت یک معج.اتفاقی نیست
در کتاب مقدس انجیل این مطلب با عنوان اصل . شانس ندارد

هر چه را که انسان بکارد ، ": کاشت و برداشت مطرح شده 
و نیوتن آن را اصل سوم ". همان را برداشت خواهد کرد 

براي هر عملی ، عکس العملی ": و چنین گفت حرکت نامید
". است مساوي و در جهت مخالف آن 

مهم ترین اصل موفقیت فردي و کاري این است که شما 
چه در واقع هر . شوید که اغلب به آن فکر می کنیدهمانی می

سانی است که ، نمایش افکار انرا می بینید یا تجربه می کنید
. در پشت آن قرار دارد

:ش فوري به کارگیري این اصل رو
مهم ترین حوزه هاي زندگی خود مانند خانواده ، سالمتی ، -1

.شغل و وضعیت مالی تان را بررسی کنید
ل نحوه تفکر در مورد نوع زندگی تان را تجزیه و تحلی-2

ببینید چه تغییراتی .با خودتان روراست باشید. کنید
تا در بخشی از زندگی تان د کنیدی توانید در افکارتان ایجام

بهبودي به وجود آید ؟

در زندگی نج اصل شکست ناپذیر موفقیتپ
، می تواند منجر به قابلیت هاتفاوت هاي جزیی در"

". هاي بزرگی در نتایج شود تفاوت

اصول را در تصمیم گیري هاي روزانه به کار این در صورتی که 
م افراد رایی بیشتري پیدا خواهیم کرد و می توانیگیریم ، کا

و ، خدمات و تولیدات بیشتربهتري را جذب و حفظ کنیم
، رشد ینه ها را عاقالنه تر کنترل کنیم، هزبهتري را ارائه دهیم

و توسعه قابل پیش بینی تري داشته باشیم و سود 
.با ثبات تري به دست آوریم 

ند تمام انجام کاري متفاوت می توایک تصمیم قاطع براي
:تنها باید از خودتان بپرسید. زندگی تان را دگرگون کند

؟ و مطمئن ري این اصل برایم مفید خواهد بودآیا به کارگی
خود را با این اصول هر چه زندگی. باشید که همین طور است 

. ق تر خواهید بود، خوشبخت تر و موفهمسوتر کنید
.حدودیتی هم وجود نداردهیچ م


