
 کتاب جادوی فکر بزرگ

 نویسنده دکتر شوارتز

 

 مقدمه

 

 این کتاب چه می گوید؟

  چرا یک بحث تمام عیار را درباره جادوی فکر بزرگ بزرگ اندیشی آغاز کردیم؟

 چرا یک  جلد بیشتر؟  هزار جلد کتاب جدید منتشر خواهد شد؟ ۱۲امسال 

 از تدوین یک کتاب چیست؟هدف 

اجازه بدهید کمی توضیح بدم چند سال پیش در جلسه مدیران فروش یکی از شرکت ها شاهد 

موضوع فوق العاده تکاندهنده بودم رئیس بخش بازاریابی شرکت با حالتی هیجان زده در انتظار آغاز 

 سخنرانی خود بود.

او در جایگاه سخنرانی موفق ترین نماینده شرکت با او می خواست نکته مهمی را تفهیم کند در کنار 

 ۲۵ظاهری ایستاده بود این نماینده توانسته بود درآمد حاصل از فروش خود را در سال قبل حدود 

 هزار دالر بود ۵هزار دالر برساند در حالی که درآمد سایر نمایندگان به طور متوسط حدود 

چنین جمالتی مورد خطاب قرار داد از شما میخواهم نگاه رئیس بخش بازاریابی اعضای گروه را با 

هری   دقیقی به هری بیندازید به او نگاه کنید و بگویید هری چه خصوصیاتی دارد که شما ندارید؟

 برابر بیشتر است؟ ۵ولی آیا   برابر درآمد شما برساند ۵توانسته است درآمد خود را به 

ارمندان خود در دست داریم و من آنها را بررسی کرده ام  هوش مسلما بر اساس هایی که از ارزیابی ک

 آیا حریف برابر بیشتر از شما کار کرده است؟ هری نسبت به سایر همکارانش در حد متوسط است 

نه گزارشها که چنین چیزی را نشان نمی دهد راستش را بخواهید هرگز اکثر شما بیشتر در مرخصی 

 بوده است

 هری بهتر است؟آیا منطقه کاری 

دوباره باید  بگویم که نه آمار نشان میدهد که وضعیت همه مناطق کمابیش یکسان 

 آیا هری سالم تر است؟  آیا هری تحصیالت باالتر دارد؟  است 

 او یک آدم معمولی است البته به استثنای یک  چیز:

او پنج مرتبه بزرگتر از شما  معاون مدیرکل گفت تفاوتی که بین هری و شما وجود دارد این است که

 می اندیشد



او در ادامه سخنانش نشان داد که موفقیت افراد بیش از آنکه به میزان هوش آنها بستگی داشته 

 باشد به میزان تفکر آنها وابسته است

این سخن آن چنان نیرویی داشت که در ذهن من ماندگار شد هرچه بیشتر فکر کردم هرچه با افراد 

صحبت کردم و عوامل موثر در موفقیت را توانستم بفهمم موضوع واضح تر شد  شواهد  بیشتری

زنده و حقیقی یکی پس از دیگری گواهی میدادند که میزان پول در حساب های بانکی میزان 

خوشحالی و میزان خشنودی از زندگی به میزان تفکر شخص بستگی دارد در بزرگ اندیشی  رازی 

اندیشی تا به این حد موفقیت آمیز است چرا همه افراد اینگونه فکر نمی  اگر بزرگ  نهفته است

 من بارها در پاسخ به این پرسش گفتهام و این کتاب نیز به همین منظور نوشته شده است  کنند؟

 این محیط حقارت با چیزهای دیگری هم می گوید مثال سعی دارد به شما القا کند که:

 هرچه پیش آید خوش آید

سرنوشت تو به دست  تو رقم نمیخورد ولی تقدیر است که حرف آخر را میزند رویاهایت را فراموش 

کن آن خانه عالی را هم همینطور مخصوصی که برای بچه ها یاد می خواستی و خالصه زندگی بهتر را 

 چه کسی این جمله را نشنیده است که:  از یاد ببر تن به قضا بنشین و در انتظار مرگ باش

 برای دستیابی به موفقیت باید بهای  گرانی پرداخت

گویی که باید روح زندگی خانوادگی وجدان و همه ارزشهای خود را بفروشیم تا به جایی برسیم اما 

حقیقت آن است که موفقیت خرجی بر نمی دارد بلکه هر قدمی که به پیش برداشته شود بهره ای 

 می بخشد/  نیز 

این محیط که ما آن است که رفاقت بر سر مدارج عالی بیش از اندازه زیاد  از جمله دیگر علل

 ولی آیا واقعا چنین است؟  است

هزار دالر در  ۴مدیر یک اداره کاریابی به من گفت که تعداد متقاضیانی که می خواهند با درآمد 

 سال استخدام شود

هزار دالری  ۲۰تجوی شغل های با درآمد برابر تعداد متقاضیان نیست که در جس ۲۵۰پنجاه و گاهی 

برابر بیشتر  ۵۰در سال هستند این ارقام به ما می گویدرقابت بر سر شغل های سطح پایین دستکم 

 از رقابت بر سر شغل های سطح باالست.

محل بیشتر شغل های سطح باال در خیابان های کوچک و کم رفت و آمد آنجا میز های خالی 

آدم هایی چون شما لحظه شماری می کند آدمهایی که پروای بزرگ اندیشی بسیاری در انتظار 

 ندارد.



کتاب جادوی بزرگ اندیشی را تشکیل می دهد از منابع آلی و اصیل و نیز بهترین و بزرگترین 

 مغزهای متفکری که تاکنون بر کره خاک زیستند برگرفته شده است بزرگانی مانند داوود نبی گفت:

زی است که در ضمیر می هر کس آن چی

 امرسون گفت:   پندارد

مردان بزرگ کسانی هستند که می دانند اندیشه ها فرق می 

 متفکرانی چون میلتون که در بهشت گمشده نوشت:  رانند

ذهن بر تخت خود نشسته است و می تواند در درون خود بهشتی از جهنم و جهنمی  از بهشت برپا 

 شکسپیر معتقد بود:و ادراک های نظیر   کند

 چیزی به نام خیر و شر وجود ندارد و این مفاهیم ساخته ذهن است

دستیابی به موفقیت تحقق بخشیدن به آرزوهای خود و چهرههای شادمان ثابت میکنند و دور 

 اندیشی به راستی جادو می کند

نشان می دهد که از  شما خصلت خوب دیگری نیز دارید اینکه چنین کتابی را به دست گرفته اید

 هوش الزم برای  جستجوی وسیله ای که شما را به مقصد برساند برخوردارید

ما برای ساختن هر چیز مانند اتومبیل پول و موشک نیازمند وسایل هستیم بسیاری از مردم در 

کوشش برای ساختن یک زندگی موفق  فراموش میکنند وسایلی برای رسیدن به هدف آنها وجود 

پس شما فراموش نکرده اید پس میتوان گفت که از دو شرط اساسی برای درک فایده های   دارد

 حقیقی کتاب برخوردار هستید

  اشتیاق برای موفقیت بیشتر و هوشی که وسیله مناسب را برای کمک به درک اشتیاق انتخاب کند

در درآمد بزرگی در  بزرگ بیندیشید تا بزرگ زندگی کنید زندگی در خوشحالی و کامیابی بزرگی

 تعداد آشنایان و بزرگی در احترام است

از همین حاال شروع کنید کشف کنید که چگونه تفکر شما برایتان جادوگری می کند با این 

 فکر از فیلسوف بزرگ دیزرائیلی آغاز کنید:

 زندگی کوتاهتر ازآن است که دست کم گرفته شود

 

 ی استراهنمایی این کتاب در چه زمینه ا

 

در تمام فصل های این کتاب علمی و عملی تکنیک و قاعده کلی وجود دارد که به شما امکان 

 میدهد نیروی  عظیم بزرگ اندیشی را در خود تقویت کنید



در سایه چنین قدرتی موفقیت شد کامی و خشنودی را که همیشه در جستجوی آن بوده اید به 

یک از تکنیکها را با مدد گیری از تجارب و شواهد زندگی  دست می آورید سعی کردهایم که هر

 افراد و ترسیم حاالت واقعی آنها به گونه ای قابل فهم ارائه کنید

شنونده نه تنها در می یابد که چه باید انجام دهد بلکه از همه مهمتر کشف می کند که چگونه 

موارد گفته  مشکالت به کار ببنددهر قاعدهای کلی را در موفقیت های عملی و در رویارویی با 

 شده در کتاب برای شما:

  با الهام از نیروی ایمان خود را به سوی موفقیت سوق دهید

از   با پیروزی خود ایمان پیدا کنید و آن را به چنگ آورید

 بزرگ اندیشی نتایج بزرگی بگیرید

ذهن خویش را وا دارید تا افکار مثبت ایجاد 

یک   ا در خود تقویت کنیدقدرت ایمان ر  کند

 برنامه موفقیت آمیز و جدی طرح کنید

  خود را در برابر آفت عضو تراشی واکسینه کنید که عامل شکست است

رمز و رازهایی که در دیدگاه شما نسبت به تندرستی وجود دارد پیدا 

با گوش سپردن به ندای درون قدرت اعتماد به نفس تان را باال   کنید

 ه بزرگ اندیشی خود را گسترش دهیددامن ببرید

او تجسم ایده آل های خود اندیشه خود را گسترش 

با مردم و خودتان هر آنچه وجود دارد ارزش قائل   دهید

 به حرفه خود به شکلی بزرگ اندیشانانه بنگرید  شوید

از   خود را  یادم آید دریابیگی بزرگ اندیش تر از آنی که خود را تصور می کنید

  کر خالق برای یافتن راه های بهتر و تازه تر برای انجام کارها استفاده کنید تف

 با ایمان داشتن به اینکه میتوان کارها را انجام داد نیروی خالق را تقویت کنید

 

 .………………………………………و غیره

 

 ایمان داشتن به موفقیت

 



در عرصه اجتماع موفقیت یعنی موفقیت یعنی کسب احترام بزرگی و عزت در محیط کار و 

آزادی رهایی از نگرانی سرخوردگی و شکست موفقیت یعنی احترام به خویش دیدن آن که 

 زندگی پیوسته

شادمان تر و رضایتبخش در میشود و میتوان برای آنهایی که مسئولیت شان و دوش ماست کاری 

 کرد

 موفقیت یعنی پیروزی

 موفقیت یا کامیابی هدف زندگی است

هر انسانی خواهان موفقیت بوده و طالب بهترین چیزها است که روزگار می تواند به او بدهد هیچکس 

   از حرکت الک پشتی و زندگی متوسط خشنود نیست هیچ کس دوست ندارد احساس حقارت کند

ت در این جمله کتاب مقدس که می گوید ایمان قادر است کوه را از جا بر کند نشانه ای از یک حکم

علمی و زندگی ساز به چشم میخورد اگر ایمان داشته باشید که میتوانید کوی را جای خود حرکت 

 دهید در این کار موفق خواهید شد

بسیاری از مردم فاقد چنین اعتقادی هستند و در نتیجه توان حرکت دادن کوهها را ندارد شاید 

کوی را تنها با گفتن ای کوه حرکت کن  گاهی این جمالت را شنیده باشید که احمقانه است چه کنیم

 میتوان آنکه داد این غیر ممکن است

آنانی که اینگونه می اندیشند ایمان را با آرزو اشتباه می گیرند آنها دروغ می گویند زیرا با آرزو 

نمیتوان کوهی را از جا حرکت داد آرزو  صرفاً نمیتواند شمارا در سوئیت مدیران شرکتهای بزرگ یا 

نمی توانید به  حمام و یا در ردیف صاحبان درآمدهای کالن قرار دهد ۳خوابه با  ۵ر یک خانه د

 سمت آرزو به مقام رهبری دست یابیم

اما با ایمان می توانیم کوهی را جابجا کنید اگر ایمان داشته باشید که موفق می شوید حتما 

 موفق خواهید شد

   نه اسرار آمیز نیروی ایمان و چیزی سحر انگیز است و

 ایمان به این شکل عمل میکند:

اعتقاد به اینکه من از عهده این کار برمی آیم قدرت مهارت و انرژی الزم را برای موفقیت در اختیار 

ما میگذارد هرگاه باور داشته باشیم که می توانیم کاری را انجام دهیم روش انجام دادن آن کار پیدا 

 می شود



اسر جهان جوانان در پست های جدید مشغول به کار میشوند هر یک از آنها آرزو همه روزه در سر

میکند که روزی بتواند به نقطه اوج کار خود دست یابد اما بیشترین این جوانان   فاقد ایمانی هستند 

 که آنرا ها را به سوی مراتب عالی رهنمون گردند

به اینکه فتح قله های پیروزی نا ممکن است باعث  از این رو هرگز به اوج ود نمی رسد اعتقاد آنها

میشود که نتوانند پلههای را به اوج موفقیت میانجامد کشف کنند و افرادی از سطح رفتار آدم های 

 متوسط فراتر نمی رود

اما شمار اندکی از جوانان به موفقیت خود ایمان کامل دارد آنها با این نگرش به کار خود روی می 

 آورند که:

 باید پلههای ترقی را یکی پس از دیگری طی کنم

جوانان با اعتقاد به پیروزی و اینکه دستیابی به موفقیت ناممکن نیست رفتار مدیرانشان را مطالعه و 

مشاهده میکنند و در نتیجه می گیرد که افراد موفق چگونه با مشکالت برخورد کرده در شرایط 

رش های افراد موفق سرانجام درمییابند که کلید انجام کارها دشوار تصمیم میگیرند صبر در نگ

 داستان:  همیشه به سوی انسان میآید که ایمان دارد و می تواند کاری را به انجام برساند

یکی از جوانان آشنایانمان تصمیم گرفتن نمایندگی خانه های متحرک کاروان را بدست گیرد به 

 ممکن نیستاو نصیحت کردند که چنین کاری 

اوکه پس اندازش سه هزار دالر بود اما برای سرمایهگذاری در این کار باید چندین برابر هزینه 

 میکرد

یکی از اشخاصی که به او میخواهد باید بدان گفت که در این کارت از یاد است به عالوه دشواری کار 

 هم زیاد و تجربه عملی آن شخص هم کم است

ش و ایمانش و توانش هیچ شکی نداشت با این که سرمایه در اختیار نداشت و اما مرد جوان به خود

رقابت فشرده وجود داشت او می گفت که صنعت گسترش این کار در حال افزایش است و همه 

چیزها را سنجیده است و او می گفت که می تواند بیشتر از هر کس دیگری در کار خرید و فروش 

 کاروان موفقیت دست آورد.

او می گفت می دانم مشکالت فراوانی وجود دارد ولی تردید ندارم که پله های ترقی را به سرعت 

می گذرانم و او تردید هم نکرد  برای جور کردن سرمایه به مشکل کم برخورد اما اعتقاد راسخ او 

 برای این شغل جدید و رسیدن به موفقیت بسیار باال بود.



ذار را جلب کند برای کار او با سالح ایمان غیر ممکن را ممکن کرد او توانست اعتماد دو سرمایه گ

و  یکی از تولید کنندگان کاروان حاضر شده بود بدون پیش پرداخت تعدادی از تولیداتش رابه او 

 بفروشد وارد کار شد

 سابقه بیش از یک میلیون دالر فروش داشت و معتقد بود سال آینده قادر است فروش را به بیش از

 دو میلیون دالر برساند

 

ایمان راسخ ذهن را به سمت یافتن راه ها و سایر و چگونگی ها سوق می دهد ایمان شما به توانستم 

 اعتماد دیگران را نیز به سوی شما جلب می کند بسیاری هستند که ایمان را جدی نمیگیرد

 


