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 فصل اول

 

مانع موفقیت  ، تفکر بدبینانهکه  ابزاری برای پیشرفت موفقیت است، درحالی ، بینانهتفکر خوش

 شود. می

 

است. برای  صل برای اشیا و افراد نیز برقرار شود. این اکند که شبیه، به شبیه جذب میقانون جذب بیان می 

  ثروتمند خواهندشد؛ کنند، پول را جذب خواهندکرد و  متمرکز می  زیادمثال، افرادی که افکارشان را روی ثروت  

، افرادی که کار خود را دوست  همچنینفقر هستند، فالکت را جذب خواهندکرد.    دلواپسکه افرادی که  درحالی

ناراضی نیز افراد  دوست دارند. افراد را  ، کارشانی فعالیت خودکنند که در حوزهکسانی را جذب میدارند، 

 . کنند ناراضی را جذب می 

، جک  (2006)   1" راز"هنگام تعیین هدف. در کتاب  باشد، مخصوصاً    سودمند تواند  بینانه می تفکر خوش 

ی زمانی  درباره ،  3" برای روح   جوجه سوپ  "های  ، یکی از نویسندگان مجموعه کتابJack Canfield  2  نفیلد کَ

  داشت که  بخش نبود و قصد این برایش رضایتدالر بود.  8,000اش که درآمد ساالنه گوید میاش از زندگی

که چگونه درآمد بیشتری    به این منظورای  نفیلد ایده یا برنامهکَد.  دست آورَدالر در سال به  100,000  درعوض

شود. برای کمک به تجسم کردن  د نداشت؛ او تنها تصمیم گرفت باور کند که این اتفاق عملی میکسب کن

نوارچسب به سقف چسباند.    دالری درست کرد و آن را با  100,000اسکناس  از یک    مشابهاو یک نمونه  هدف،  

پردازی کرد.  کند، خیالاش چگونه تغییر میباشد زندگیپول بیشتری داشته ی این که اگراو همچنین درباره
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واقعی برای مردم معممولی یهاهایی برگرفته از داستانمعروف، با داستان  
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  زیاد برای کتابی که نوشته   مخاطبن  یافت  راه پول درآوردن،   ناگهان به ذهنش رسید کهنفیلد  کَ چهار هفته بعد،  

بود که چگونه   برده  طور غریزی پیبه را به بازار عرضه کند، اما این کتابدانست چگونه است. او نمی بود 

در  را اثر او ای از با او تماس گرفت تا نمایه اشریباشد. کمی بعد از آن، ندالر درآمد داشته  100,000تواند می

، کتاب را در معرض مخاطبان زیادی  نمایه . این  قرار دهد   National Enquirer  4  « رِرنکوایِ شنال اِنَی »روزنامه 

  100,000. باور او به این که  رسید در مدت کمتر از یک سال به هدف خود  نفیلد  کَکه او نیاز داشت قرار داد و  

   . را برایش محقق کردپول  دست خواهدآورد، دست یافتن به ایندالر به 

 

 
 


