
 فصل اول

 فکرتان را کامال متمرکز کنید

 

Billy با بازیِ بیلی کریستال ) 1"بازان شهرحقه"از فیلم کمدیِ ، "آن یک چیز " کِلِر، برای نگارش کتابِ

Crystal ) گرفته است. الهام( در این فیلم، کِرلیCurly که کابوی اصلی ،)  کاراکترِ بیلی کریستال  است، از

وید نه، کِرلی انگشتش  گ . وقتی میچ در پاسخِ او می داند را می   یزندگ  رازِآیا    پرسد ( نام دارد، میMitchکه میچ )

  . .«ندهیای اهمیت  ذره  ی دیگرچیزها  به و    دنبال کنی  را: »فقط یک چیز. هدفت  دهد پاسخ می   آورد و را باال می

چیز،  یک آن » دهد:کِرلی پاسخ میچیز چیست، یک کند تا دقیقا بفهمد آن بیشتر فکر میهنگامی که میچ 

مهم را    چیزِ توانیم آن ب  اگر ما اصلِ بحث کِلِر، همین است.  « خواهی کشفش کنی.همان چیزی است که تو می 

عالی و   کنیم، نتایجِ معطوفمان را برای دستیابی به آن هدفِ واحد کنیم و فکر و انرژی  کشف مان در زندگی

 انگیزی را تجربه خواهیم کرد. شگفت

احساس چه آن در مورد پرتیحواس  عواملِوقتی است.  "کم پیش رفتنکم "فکرمان،  کلیِد متمرکز کردنِ

  درکِ . خواهیم کردمان را پیدا هدفانجام دهیم را نادیده بگیریم،  توانیممی چه آن یا شودباید انجام کنیم می

، ما  توجهی رد شد با بی  اموراز کنارِ بعضی توان به یک اندازه اهمیت ندارند و می ی امور همه این حقیقت که 

ی  گستره ی کِلِر، تمرکز کنیم. طبق گفته، بیشترین اهمیت را دارد که برای ما کند تا بر آن چیزی را آزاد می

یج به طور تصاعدی  ، نتاکنیممی   تمرکز کامال    هنگامی که ی تمرکزمان دارد.  به گسترهبستگی  ما مستقیما    نتایجِ

 کنیم. را ایجاد می  وارواقع، یک اثر دومینو در    یابند وگسترش می

دومینو   وقتی  متوجه شد  (Lorne Whiteheadهِد ) ن وایتورِ لُفیزیک به نام  ، یک استاد1۹۸۳ِدر سال 

مان هایاولویت ما  که  هنگامیاست، ضربه بزند.  تر  بزرگاز خودش  درصد    ۵۰دیگری که    تواند به چیزِ افتد، میمی

 
1. City Slickers  



را   ترجیحاتمان  واقعا مهم متمرکز کرده و  کنیم، و در نتیجه فکرمان را بر یک چیزِ با این روش تجسم می را 

یابند. و  افزایش می یبه طور چشمگیر تجربه خواهیم کرد که  ی راهایموفقیتپی درپیکنیم، بندی می ترتیب

 شوند. آغاز می "آن یک چیز "ها با  این یهمه

 


