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 یهات یباورها در موفق   ر یو تاث  ستیموضوع مهم صحبت کنم: باور چ  کی   ۀدربار   خواهمی پست م  نیدر ا
آ  مانیزندگ است؟  کرده   ایچگونه  دقت  گاه  دیاتاکنون  مطالب  ی که  با  م   ی اوقات  که    میشویمواجه 

 کند؟ی م انی شده بقانون از قبل نوشته  کی آنها را مانند  سنده،ینو

ا  یابیدر بازار   ت یموفق  یآموزش  ی هاها و دوره ها، کالس مثال، در کتاب   یبرا مطالب را    نیو فروش، 
 : کنند ی م دی و بر صحت آن تأک سیتدر 

ا  مثالا  مورد  موفق  نگ،یرکتما  ل یمیدر  راه  رس  تی تنها  نتا  دن ی و  ا  یعال  ج یبه  در  را  فروش  نکات    نی در 
 : دانندیم

وجود داشته باشد؛    یاه یافراد ارسال شود که در آن هد  یبرا  یلیم یا  ،ینترنتیا  یابیاول بازار   ۀمرحل  در
  کنند یم  د ی فروش ارسال شود و تأک  یبرا  یمحصول اصل  یمعرف  یبرا   ییهالیمی ا  یبعد   ۀسپس در مرحل

ابتدا برا  ییفقط محصول نها  یی که اگر در همان مرحله    ک ی قطعاا    کار  نیا  د،یکن   یفروش معرف  ی را 
 فاجعه و شکست خواهد بود. 

 : ند یگوی مثالا در مورد کارمندان شرکت م ای

  Zآنها در حالت    یکار   زیباشد؛ م  کسانیرنگ و مدل    ی کارمندان شرکت دارا  یهااست لباس   »الزم
 باشد و… «. 

 . دی مشاهده کن دیتوانی موارد را م ن یها نمونه از امثال بودند؛ در طول روز ده  کیفقط  هانیا
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 آید: اکنون سؤاالتی پیش می

 شود؟ی م شتریو سود ب  تی کدام مراحل باعث موفق  یبه نظر شما، عمل به کدام مطالب و اجرا 
 است؟  کسانیوکارها کسب  یهمه یمطالب برا نیا ایآ 
 عامل کدام است؟  نیتر مهم شتر،یو سود ب  تی به موفق دنی رس یبرا 
 عامل؟  کی فقط  ای شود ی م تیعامل باعث موفق ن یچند ایآ 

نت  ن یا  تیواقع که  ز   ،یینها  ۀجیاست  ا  یادیارتباط  بلکه  ندارد!  ما  عملکرد  در    یباورها   نیبا  موجود 
گاهیضم  . شودی م یینها ۀجی و باعث نت گذاردی م ریعملکردمان تأث  یماست که رو  رناخودآ

 ما ی زندگ طیباورها در شرا اثر

 افراد است. تیموفق  کنندهن ییباورها تنها عامل تع م،یگوی م باقدرت

باورند   نیبر ا کنند،ی م تیفعال یساز ساختمان  ۀکه در حوز   یمثال، افراد یبزنم! برا یمثال  دیده  زهاجا
  ارد ی لیم  100  نهیرا با هز   یملک   ،ی اگر فرد   یعنیدرصد است.    100سود    ،ییحالِت سود نها  نیکه بهتر 

درصد سود بهره برده   100تومان به فروش برساند، از    اردی لیم  200 متیتومان بسازد و بتواند آن را به ق
 است.

ا  ن یا  ت یواقع  اما نه    کی فقط    نیبلکه ا  ست؛ ین  یی حالت سود نها  نیبهتر   ن یاست که    ک ی باور است، 
 قانون! 

  توانیهم م  یعن یاعداد و ارقام را دارد؛    نیا  رییقدرت تغ  ،ی که هر شخص   دهمیم   نانیبه شما اطم  من
 ، هم کاهش! داد شی آن را افزا
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که از خود    یای ذهن  ریو تصو  دانندی حالت ممکن م  نیدرصد را بهتر   100  ییاز افراد سود نها  یار یبس  اما
  شودیباعث م  ،یذهن   ریتصو  نیاست؛ ا  رممکنیغ  شانیحالت برا   نیبه بهتر   یاست که دسترس  نیدارند ا
 –بدانند.   یسود را کاف زانیم ن یداده و ا تیدرصد سود رضا 50که به  

 : میر یبگ  یموضوع را جد  نیا میکن یسع  دیبا

 تع یباورها نیا
ً
 .هستند یما در زندگ اتینوع و حجم تجرب کنندهنییما هستند که واقعا

درصد محدود    50دور کرده و به    شتریب  یدرصد و حت   100باور مخرب، فرد را از سود    نی مثال، هم  ن یا  در
 . کندیم

کته در   مینیبیاز افراد را م  یار یتبستتت  م،یدقتت کن اگر
 جیامتا نتتا  کننتد،یم  تیتفعتال  یختاصتتت  یکتار   ۀحوز 

از   یبرخ کتهیدرحتال  آوردنتد؛یبته دستتتت نم  یمطلوب
همکارانشتتان در همان حوزه، با همان امکانات، در 

 تیتدر همتان وضتتتع  ،ییایتجغراف  تیتهمتان موقع
  یالتع یجیکمتر، نتا  یزمان  ۀدر باز   یو حت  یاقتصاد

 ایج تتت نن  تای  ختاستپ  .دن نکیه متبر تجتاوت را تتفتتتو م
هاست؛ زیرا اگر باورهایتان قدرتمند کننده باشد، آنگاه اعمالی را انجام  تنها در باورهای آن   تفاوت،م

ایده می به دهید،  می   هایی  موقعیت ذهنتان  در  یا  می رسد  قرار  عالی  و  خاص  باعث  هایی  که  گیرید 
 ای را تجربه کنید. العادهشود نتایج فوق می
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را    یقدرتمند کننده باشد، آنگاه اعمال  تانیهاست. اگر باورهاآن   یتنها در باورها  متفاوت  جینتا  نیپاسخ ا
که باعث    دیر یگی قرار م  یخاص و عال  ییهات ی در موقع  ا ی  رسدی به ذهنتان م  ییهاده ی ا  د،یدهی انجام م

 . دی را تجربه کن یاالعادهفوق  جینتا شودیم

 بر اساس باورها  تیموفق راز

  یی ! بلکه باورهاستین  نه یزم  کیعملکرد متفاوت افراد در    کند،ی م  جاد یرا ا  میعظ  یهاتفاوت   ن یا  آنچه
 است که در پشت آن اعمال و رفتار متفاوت پنهان است. 

 : کنمیخودم مطرح م یکار  یمثال در حوزه  کی حال

ا  باورِ  از مطالب من    یاد یز   اری دارم و افراد بس  یارزشمند   اریاست که شغل بس  نیمن  وجود دارند که 
نفر باشد و باعث    هاون یلیم  یزندگ  رییباعث تغ  تواندیشغل م  نیباورم که ا  نیمن بر ا  کنند؛ی استفاده م

وجود دارند که با عشق    یادیز   اریافراد بس  لیدل  نیهر فرد شود. به هم  یبرا  رینظی و ب  یعال  جینتا  ۀتجرب
 کنند. نهی هز  ،یدر زندگ یعال  جیو کسب نتا تیبه موفق دنیو رس شرفتیپ  یو عالقه حاضرند برا

 : میسکه بپرداز  ی به آن رو  اکنون

من    یمتفاوت از باورها  ییمن باشد، اما باورها  یشغل  گاه یجا  نیدر هم  قاا یدق  ی گر ید دفر   دیکن  فرض
کند؛    نهیکه بابت محصوالت او هز   ست ین  ی داشته باشد؛ مثالا باور داشته باشد که مردم پول ندارند و کس

  ی باور که افراد  نیا  ا ی  کنند؛بهتر از او عمل    توانندی وجود دارند که م  یادیباور داشته باشد که افراد ز   ای
 کم هستند.  اری کنند، بس نهیمحصوالتش هز  هیته یاند و حاضرند برا که ارزش کارش را درک کرده 

انجام بدهد؛   یکه اقدام مناسب  دهدی باور مخرب هرگز به او اجازه نم  نیا  د، یزنیکه حدس م  طورهمان
 .آوردی به دست نم   ی مطلوب ۀج یانجام بدهد، قطعاا نت  هم یباورها اقدام نیاگر او با ا یحت
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  ی است که: »فقط و فقط باورها   نی ا  میبگو  خواهمی م  تانیهات ی باورها و اثر آن در موفق  ۀکه دربار   یزیچ
 .کنند«ی م ریپذسکیو فرد را جسور و ر  آورندی قدرتمند کننده هستند که اقدام را به وجود م

باورها  میبگو  و  »فقط  م   یکه:  باعث  که  هستند  کننده  تجرب  شوندی قدرتمند  به  ها  ناشناخته   ۀافراد 
  ی و امور انسان   هات یفعال  ۀوکارها و همکسب   ۀهم  ها،نه یزم  ۀ موضوع در مورد هم  نیمند شوند« و اعالقه

 .کندی صدق م

  انی ب  گونهنی وکار خود را اسرگذشت کسب   یکه فرد  دیقرار گرفت  یط یباال، اگر در شرا  ۀاثبات جمل  یبرا
ام  نتوانسته   کنم،ی تالش م  اریبس  نکهیاما باا  کنم،ی سال است که در فالن حوزه کار م  15کرد که: »

 را تجربه کنم«… .  یر یچشمگ  یسود مال ایدرآمد خوب  چیه

جامع    یجستجو   کیآن فرد، ابتدا    یهاگفته  قیقبل از باور و تصد  ،یطیشرا  نی در چن  دیشما با  آنگاه،
که    دیبر یم   یپ  ق،ی تحق  نیبا انجام ا  د؛ی او انجام ده  تی فعال  ۀاز افراد فعال در حوز   گرید  یک یدر مورد  
کمتر، به سود    یک یز یف  تالش با    ا یکمتر    یزمان  ۀوجود دارند که برعکس آن فرد، در باز   یادیز   اریافراد بس

 .اندافته یاوت از او دست خوب و متف  اریو درآمد بس ریچشمگ  یمال

  کند یمتفاوت است و ثابت م  یهامتفاوت و فرکانس   یمتفاوت، فقط و فقط حاصل باورها  ۀجینت  نیا
 .ست« ین یعامل واحد و مشخص  چیتابع ه رند،ی گی خود م یکه افراد از باورها یاجه ی که: »نت

بلکه منظور من باورها هستند   کنم؛ی که من در مورد »فکر« صحبت نم  دینکته هم دقت کن  ن یبه ا دیبا
 متفاوت هستند.  گریکدیکامالا از  دو  نیو ا
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 ست؟ یچ باور

به افکار غالب    لیاند و سپس تبدما تکرار شده   یمختلف برا   قیاست که بارها و بارها از طرا  یفکر   باور،
 اند. ما شده 

قت کنید که قرار نیست شما هم نتایج باورهای یک فرد  د
 دیگر را تجربه کنید! 

فرد    کی  ی باورها  جیشما هم نتا  ستیمهم: قرار ن   ۀنکت
قدرتمند کننده و   یی. اگر شما باورهادی را تجربه کن  گرید

باش داشته  م  یجینتا  د،ی متفاوت  تجربه  به    دی کنیکه 
 همان اندازه قدرتمند و متفاوت خواهند بود.

  د یبا  ل،یدل  نیاز افراد باور دارند که ممکن است در کارشان شکست بخورند و به هم  یمثال، برخ  یبرا
خود بسازند که اگر شکست خوردند بتوانند از آن شکست خارج شوند و خود را نجات    یبرا  یاراه چاره 

 ! ت یوفقبه م دنیرس یباشد برا یانبر یراه م  تواندی باورم که شکست م نیدهند؛ اما من بر ا

  هوده یکار ب  کی  ،یثروت و خوشبخت  ت،یبه موفق  دنیرس  یبرا  گرانیباورند که کمک به د  نیا  بر  یبرخ
باورم که کار من    نیاما من بر ا  کند؛ی فقط وقت خود را تلف م  دهد،ی کار را انجام م  ن یکه ا  ی است و کس

کامالا قاطع،   صورته وجود دارند که ب  یاد ی ز   اری ارزشمند است و افراد بس  ار یجهان بهتر، بس  ۀ و مجموع
 دهند.  رییرا تغ  شانیآشنا شده و زندگ یثروت و خوشبخت  ت،ی موفق نیاند که با قوانگرفته  میتصم

  یی باورها  د،ی کن  جادیدر خودتان ا  یعال   یباشد که هرچقدر باورها   ادتانیپست،    نی ا  ۀنکت  نیآخر   عنوانبه
  نیگز یو تکامل، آن باورها را مرتباا جا  شرفتیپ  ریدر مس  دی توانی م  وجود دارند که  ی قبل   یاز باورها  تری عال
 . دیکن
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اند؛  العاده کسب نموده فوق   یجی کوتاه، نتا  ی هاکه در زمان   د یکن   دا یرا پ   ی افراد  تان،یاصالح باورها  یبرا
آن  از  الگوبردار سپس  بب  یها  و  آن  دینی کرده  توانسته که  چگونه  باورهاها  با  و    یاند  کننده  قدرتمند 

تحقق اهداف    ر یگام مثبت در مس  ک یبرداشتن    یعنیکار،    نیآورند؛ ا  د یپد  یعال  یج یکم، نتا  یاه یسرما
 . تانیاهایو رؤ 

 دوستدار شما 
 سید محمد موسوی 

گاه نیدر ا   دیدوست دار  اگر  . دیرا مطالعه کن  از جنس الماس ییاها یکتاب رؤ دیتوانیم د،یرا کسب کن یشتر یب یباره آ
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 آورد؟آیا پول خوشبختی می
 15/02/1401در  منتشر شده 

های زندگی را نابود چطور ناخواسته
 50/12/1400منتشر شده در  - کنیم؟

 باورهای غلط ما دربارۀ ثروت...
 13/10/4001 منتشر شده در  

از  ییاهایاول کتاب رؤ ۀصفح 28دانلود 
 07/20/1399منتشر شده در  - جنس الماس

 ؟را پیدا کنیمچطور جسارت تغییر 
 21/11/4001 منتشر شده در  

 قانون جذب چیست؟
 19/12/1400در  بروزرسانی شده 
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