
 اول فصل

 کند به آرزوهایش دست یابد. می تمرکز مداوم بر یک هدف به انسان کمک 

 

ج مثبت به انسان اجازه  بینی نتای: تجسم و پیش داد نشان جورج  به قانون دوم را  جُوی یک روز در اتوبوس، 

. افکار  هم همینطور به اهدافش نزدیکتر شود. هر چیزی در دنیا از انرژی ساخته شده است، افکاردهد می 

وقتی انسان به   کنند.ینانه، تغییر مثبت ایجاد می بکنند، اما افکار خوش می بدبینانه، نتایج منفی را جذب 

 شود.  اش برای تحقق آن آرزوها بیشتر می کند، تواناییآرزوهایش فکر می 

عملکردشان را بهتر    ،بهینه و مطلوب  ان با تجسم یک بازی تمرکز ذهنی بر اهداف آنقدر مؤثر است که ورزشکار

هایی برای بهبود  کنند، بخصوص وقتی استراتژی نان نیز از این روش استفاده می ند. بعضی کارآفریکنمی 

در کتاب خود،   ( John Daymondجان دِیموند )دهند. می  سعهاندازی محصوالت جدید تون یا راهشاحرفه 

تر  بلند شو و دست به کار شو: بهتر عمل کن، بیشتر تالش کن، و بااشتیاق به سوی زندگی موفقتر و باارزش »

های ورزشی  کند، کارآفرینی که سالنمصاحبه می (  Michael Parrella)  پاراِل  (، با مایکل  2018« ) 1پیش برو 

زود بیدار   ، چه بیشتر مدیران اجراییاندازی کرد. اگر را راه  2" مکیک بوکسینگ  من عاشق" ای معروفِزنجیره 

صبحش را با آهنگ  پاراِل کنند، اما رسیدگی می دهند، بفهرست کارهایی که باید انجام به شوند و بالفاصله می 

کند چه کار باید بکند تا  کشد، و فکر می دقیقه تا یک ساعت در جایش دراز می  30کند. آرامتری شروع می 

اش را  دهد افکارش را جمع و جور و انرژی اجازه می  پاراِل شرکتش را تقویت کند. آن فضای آرام و آسوده به 

گذارد تا بتواند  کل کارش را کنار می ،  ادامه بدهد. در پایان روزهمان فعالیت  به  ، تا بتواند بقیه روز  کند متمرکز  

اش برای تفکر و تعمق آرام و وقت گذراندن با خانواده  پاراِل  ی که خاص زمان همسر و فرزندانش تمرکز کند.  بر
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گی  دورنما و تصویر کلی اهدافش را بررسی کند و از فرسود  د قوا کند، دهد تجدیفرصت می  او به    کند،صرف می 

 روانی ناشی از کار خودداری کند.  

 


