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 نگرش یعنی همه چیز                                              :عنوان  

 لیوسا انتشارات:   22 چاپ:ص   171 تعداد صفحات:  1400   سال: امیر حسن مکی ترجمه:  جف کلر نویسنده: 

شود. نویسنده در این کتااب می عوض تانزندگی کنید عوض را تاننگرش یک پیغام مهم برای تمام مخاطبان دارد:  کتاب فرازی از کتاب:

  آموزد.می راه و روش تغییر نگرش را به شما 

کنت  و داستتا  تیییتر و تلتون زیت ود وتود را تعریتف مد میگویت جف کلر در این کتاب از تجربه زیستته وتودش چکیده:    

وواه  که برای رش  و توسعه فردی اولین وتا  را بتردارد و ستعد کنت  کته یگترش وتود را تیییتر دهت   زیترا و از مخاطب مد

ایان حیییار را در ن ار داشاته باشاید: و اعیر  .کلی  موفقیت در زی ود، تیییر یگرش و یتو  یگتاه متا بته زیت ود استت

تان را هایی کاه از ایان لح اه باه بعاد داریاده آینادهاید و اندیشهنونی شما حاصل باورهایی اسر که در گذشته داشتهک

  در نتیجه  تغییر در زندگی تان به بازنگری و  تغییر نگرش نیاز مند اسر. زندرقم می

 جهت صرفه جوید در هزینه ها و حفاظت از ملیط زیست از مطلب پرینت یگیری !ضمنن اکی ا توصیه مد شود به  .این کتاب در کتابخانه مرکزی بانک موجود است
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 خالصه 

است. این کتاب شامل   تغییر نگرش در زندگینظیر در مورد ای کامل، دقیق و بیمجموعه "نگرش یعنی همه چیز"کتاب 

است. شاید تصور کنید که تنها با تغییر نگرش در زندگی بتوانیم همه چیز را تغییر دهیم و به اهداف  یارزشمند هایدرس

 :شودهای خود برسیم ولی واقعاً چنین نیست. این کتاب به سه بخش تقسیم میو خواسته

ساازی کنایم. تاا اندیشاه ماا ا ا   پاک ها )تفکرات اشتباه(برای تغییر نگرش باید ابتدا ذهن و اندیشه خود را از آلودگی : اندیشه .1

 .رسیمنشود، مطمئناً به نتیجه نمی

تواند نقش مهمی در رساندن ما به هادممان ایفاا ؛ زیرا گفتار و سخنان ما میمطر  می شوددر این بخش شیوه درست  حبت  :گفتار .2

 .کند

تاوانیم گفتاار خاود را باا عمال هماراه نکنایم، قطعااً نمیمان تأثیر دارد و تا زمانی که اندیشه و  کردار و عمل ما روی نگرش :کردار .3

 .نگرش خود را تغییر دهیم
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 :کتاب وجود دارداین  هایی که در ترین درسمهم

 گیردموفییر و تغییر نگرش از ذهن سرچشمه می .1

گیرد و میمومقیت یک وضعیت ذهنی است و از ذهن آدمی سرچشمه که یکی از نکات مهم در مورد مومقیت این است 

خواهند که برای رسیدن به مومقیت، خودماان را ماردی به همین خاطر است که استادان و بزرگان رشد مردی از ما می

نگارش در واقای یاک کنند این است که نگارش چیسات  سوالی که خیلی از امراد مطر  می .مومق تصور و تلقی کنیم

در واقی نگرش هار انساان، یاک پنجاره  م.ببینیم و آن را تجربه کنی توانیم دنیا رامیلتر ذهنی است که از ورای آن می

مار  کنیاد کاه .توانیم به عینک هم تشبیه کنیمکند. نگرش را میاست که وی از آن پنجره دنیای بیرون را تماشا می

و تیاره  امتد  معلوم اسات  دنیاا را همیشاه سایاههای مشکی بر چشم بگذارد. چه اتفاقی میمردی یک عینک با شیشه

کنیم و به همین بیند. گاهی ما به خاطر نگرشی که داریم اتفاقات و رویدادهای زندگی را درست یا اشتباه ارزیابی میمی

 :پردازیمکنند. در جدول زیر به مقایسه نگرش مثبت و منفی میخاطر نگرش را به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می
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 میایسه نگرش مثبر و منفی

 مرد دارای نگرش منفی نگرش مثبتمرد دارای 

 توانمنمی :گویدمی توانممی :گویدمی

 .مشک ت است تمرکزش بر .کندها تمرکز میروی راه حل

 .بیندمقط عیب و ایرادها را می .های دیگران استنگاهش به خوبی

 .نالدها و کمبودها میمقط از محدودیت می کند.ها و امکانات توجه به نعمت

بنابراین هر از گاهی الزم است نگرش یا همان میلتر ذهنی را پاک و پاکیزه کنیم و اجازه ندهیم که نگرش منفی ما را رنج 

باه ایان نکتاه  .رساندمان هم آسیب می دهد بلکه به جسمدهد؛ زیرا این نوع نگرش مقط ذهن ما را تحت تأثیر قرار نمی

امرادی کاه نگارش مثبات  ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی با نگرش او دارد.مومقیت انسان توجه ویژه داشته باشید که 

 .ها را پشت سر بگذارند و به هدمی که در ذهن دارند برسندتوانند مشک ت و سختیداشته باشند می
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 اگر ایمان داشته باشیده همه چیز شدنی اسر .2

اگر ایمان داشته  ز به نگرش، تفکر و ایمان ما بستگی دارد.همه چیدهد این است که ای که کتاب به ما یاد میدومین نکته

های آسمانی گونااگون هام باه رسیم. در کتابتوانیم به هدف خودمان برسیم، بدون شک به هدف خود میباشیم که می

 لهاشاود ماا باه یاک مساکند  مگر میآید که این قانون چگونه عمل میحال سوال پیش می.این موضوع اشاره شده است

 ایمان داشته باشیم و قضایا به همان شکلی که مد نظر ما است پیش برود 

پاسخ این است که اگر ما به چیزی ایمان داشته باشیم و دائم به آن مکر کنیم، بدون شک به هادمی کاه در ذهان داریام 

مار   .زناده مثاال میکتاب در این زمین.کنیمهای مختلف برای رسیدن به آن هدف اقدام میخواهیم رسید؛ چون از راه

پروراناد و باه آن ایماان دالر برساد و ایان هادف را دائام در ذهان می 30000خواهد به درآماد سااالنه می مردیکنید 

کند که او را به های شغلی را جذب میربا مقط آن دسته از موقعیت آورد. وقتی ایمان حا ل شد، اکنون مانند یک آهنمی

خواهد سال آیناده حال تصور کنید که این مرد می .شوددر نهایت هم این هدف حا ل میاین سطح از درآمد برسانند و 
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تواند  بستگی به ایمان او دارد. اگار ایماان داشاته باشاد، قطعااً دسات پیادا دالر برسد. آیا می 50000به درآمد سالیانه 

 :گویدکه می دارد قانون مکر غالبکند. هنری مورد در این زمینه قانون معرومی به نام می

 !توانید، در هر  ورت حق با شماستتوانید یا مکر کنید که نمیاگر مکر کنید که می

رباای  شاوید، باه یاک آهانبه این معنا که مومقیت یا شکست شما به امکارتان بستگی دارد. اگر مکر کنید که موماق می

ربای مومقیت تبدیل شاویم و  توانیم به یک آهنمیکنید. چگونه شوید و مومقیت را جذب خودتان میمومقیت تبدیل می

کند به مثبت اندیشی و ایمان برسیم و از این طریق نتاایج هست که به ما کمک می دو قدم به نتایج مطلوب خود برسیم 

 :مطلوب خود را کسب کنیم

ها قبل از خواب این ا و شبهبخش مطالعه کنید. اگر بتوانید  بحهر روز ت ش کنید که مطالب مفید و روحیه :قدم اول

ها و مقاالت انگیزشای زیاادی انگیز این کار روی زندگی خودتان خواهید شد. کتابکار را انجام دهید، متوجه اثر شگفت
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مند شوید. پس قدم اول بارای رسایدن باه مثبات اندیشای و ها بهرهتوانید مطالعه کنید و از مزایای آنوجود دارد که می

 .ه مطالب انگیزشی استنگرش مثبت، مطالع

های  وتی انگیزشای گاوش دهایم. دومین گام برای دستیابی به نگرش مثبت در زندگی این است که به مایل :قدم دوم

های  وتی را در اتومبیل گوش دهیاد. توانید اتومبیل خودتان را به یک دانشگاه تبدیل کنید و هنگام رمت و آمد مایلمی

هاای توانیاد از مایلکنیاد هام میاتومبیل نیست و اگر با وسایل نقلیه عماومی رمات و آماد می البته حتماً نیازی به داشتن

 . وتی انگیزشی استفاده کنید

کند که به استمرار و سرسختی به شما کمک میاستمرار داشته باشید.  :ای که باید به آن توجه داشته باشید این استنکته 

تفکار مثبات باعا  معتقاد اسات کاه نویسانده  شاود.تان متحاول مینگرش مثبت رسیدید، زندگی نگرش مثبت در زندگی برسید و وقتی به

طور نیست که امروز درباره پولدار شدن مکر کنید و مردا  بح که از خواب بلند شدید، یک کاوه شود که یک شبه به اهدامتان برسید. ایننمی

 .ومقیت، مستلزم ت ش، تعهد و شکیبایی استکسب ماسکناس کنار تخت خوابتان باشد  هرگز چنین نیست  
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 جا کنیده متعهد شوید و کوه را جاب .3

هاا توانید تمام موقعیتشود که میشوید، قدرت شما به حدی زیاد میوقتی برای رسیدن به یک هدف مشخص متعهد می

شوید که یک کتااب متعهد میشما  و امکانات الزم برای دستیابی به آن هدف را به سمت خود جذب کنید. به عنوان مثال

رسد و تمام این مسیر را بارای شاما و در اختیار مخاطبان خود قرار دهید، ناگهان ناشری از راه میکنید  ارزشمند ترجمه 

در کتاب چند جمله بسیار زیبا در مورد تعهد بیان شده است. جف کلر این جما ت را از دبیلاو. ا . .کندسهل و آسان می

 :کندمیموری نقل 

هنگامی که پای قدرتمند گیرد. کفایتی و ناتوانی جای آن را میگیری، بیتا زمانی که تعهدی در کار نباشد، تردید، کناره"

شود و شخص متعهد از حمایت کائنات و جهان هستی آید، مشیت الهی هم همزمان با آن وارد میدان میتعهد به میان می

های مادی غیرمنتظره را به سوی مرد ارسال مرد، جریان کاملی از دیدارها، وقایی و کمکتصمیم و اراده .شودمند میبهره

 ".گنجدکس نمیامتد که حتی تصورش هم در مخیله هیچکند. این اتفاق به شکلی میمی
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کند که مومق شوند. گاهی یک مرد استعدادی معماولی در انجاام کااری مشاخص جادوی تعهد به امراد مختلف کمک می

زیرا نیاروی تعهاد و پشاتکار شود؛ ارد ولی اگر همین مرد از نیروی قدرتمند پشتکار استفاده کند، بدون شک مومق مید

 .خیلی قدرتمندتر از استعداد است

کارد و مسائولیت همسار و دو کند که در ابتدا در زمینه وکالت کاار میجف کلر ماجرای یک نویسنده مشتاق را بیان می

وی چند سال .بامداد بنویسد 2تا  10ه او بود. وی در کنار کار وکالت مجبور بود هر شب از ساعت مرزند کوچک بر عهد

های پرمروشی بنویسد. جالب است که در ابتدا همه ناشاران کارهاای او را این کار را انجام داد تا در نهایت توانست رمان

و کتابش را چاپ کند. تمام ایان اتفاقاات از پایبنادی او کردند ولی او با تعهد به کارش توانست یک ناشر را راضی رد می

 .گیردنشئت می

رسند، بسیار مراتر از رنجی است پاداش کسانی که با پشتکار به پیروزی می":گویدتد انگستروم جمله زیبایی دارد که می

 ".شوندکه در این راه متحمل می
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 مراقب گفتارتان باشید .4

شوید. روندی وجود دارد کاه بایاد اهمیات زیاادی مطمئن باشید که هر چیزی را که مدام تکرار کنید، به همان تبدیل می

ساازد. ساخنان، باورهاای شاما را شاکل برای آن قائل شوید. این روند به این شکل است، امکار شما، ساخنان شاما را می

شاود کاه نتایجتاان رقام بگیرد. در نهایات اعماال شاما باعا  می شود که اعمالتان شکلدهند. باورهای شما باع  میمی

کلمات شکل دهند.  را توانند باورهای ماهای ا لی زندگی ما هستند و میبنابراین گفتار و سخنان ما یکی از حلقه .بخورد

پژوهشگران بار ایان  ها استفاده کرد. برخی از نویسندگان وتوان برای درمان انسانبه قدری قدرت دارند که از آنها می

 .ترین داروی بشر هستندباور هستند که کلمات، قوی

ایان ضارب المثال  "تا مرد سخن نگفته باشد / عیب و هنرش نهفته باشاد  "گوید: ضرب المثل زیبایی وجود دارد که می

رید، هام امکاار شاما دهد. در  ورتی که سخنان مثبت به کار ببحقیقت محض است؛ زیرا گفتار انسان از امکار او خبر می
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تواناد تماام شود. در نتیجه جما ت مثبات میای تبدیل میشود و هم باورهای شما به باورهای درست و سازندهمثبت می

 .زندگی ما را تحت تأثیر خودش قرار دهد

یک عده از  کنند. به عنوان مثالهای عجیبی میبرخی از امراد در پاسخ به این سوال که  حالتان چطور است   هم  حبت

دهد، انتظار دارید که حالش خوب و مساعد باشاد  زهای خیاال می یکسی که این چنین پاسخ" امتضا  "گویند:امراد می

این اماراد معماوالً انارژی چنادانی  .کننداستفاده می "بد نیستم "هایی مثل تفاوت هستند از واژهگاهی هم امراد بی !باطل

یاک عاده دیگار از اماراد در .گذارندهستند که روی طرف مقابل خودشان هم تأثیر منفی میانگیزه ندارند و به قدری بی

چنین شخصیتی سرشاار از روحیاه و "  !شودمعرکه  بهتر از این نمی"دهند : جواب می  پاسخ به سوال حالت چطور است

شاود درک بناابراین می .مثبات کناد تواند اطرامیان خود را هم سرشار از انرژیانرژی و به قدری تأثیرگذار است که می

 گیریم، باشیم. کرد که سخنان ما اهمیت زیادی دارند و باید مراقب تأثیر گفتار روی نتایجی که در زندگی می
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 روابط موثر و مثبر برقرار کنید .5

اندیش معاشارت کنایم. قطعااً کند که به نگرش مثبت برسیم این است که با امراد مثبتیکی از نکاتی که به ما کمک می

بخشای از ماا شود. باید بدانیم که های منفی میکنیم، ظرف وجود ما پر از امکار و دیدگاهوقتی با امراد منفی معاشرت می

با دقت در انتخاب دوست و همراه گام برداریم؛ زیارا اشاتباه کاردن در شویم که در کنارش هستیم. پس باید چیزی می

یکی از مسائل مهم در مورد تربیت مرزندان، این است کاه  .تواند زندگی ما را تحت تأثیر خودش قرار دهداین زمینه می

وستان منفای او را از شود و ددوستان خوب برای مرزندان خود انتخاب کنیم؛ زیرا دوستان مثبت باع  رشد مرزند ما می

 .دارندرشد بازمی
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 با نگرش مثبره زندگی خود را متحول کنید

انادیش کناد. تواند آنهاا را مثبتگذارد و میهای رشد و توسعه مردی تأثیر زیادی روی امراد میخواندن مقاالت و کتاب

و کاری کنید که هر سه بخش ماورد برای داشتن نگرش مثبت ت ش کنید روی اندیشه، گفتار و کردار خودتان کار کنید 

 .بح  همراه با هم در جهت مثبت حرکت کنند

 


