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خالصه بر اساس دیدگاه شخصی
کتاب جادوی فکر بزرگ

)برای درک عمیق تر مطالب، بهتر است اصل اثر هم مطالعه شود(

اثر دیوید جی شوارتز
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بزرگ فکر کردن، اتفاقات عظیمی دربردارد.
برای داشتن یک زندگی ایدئال و بزرگ، باید اول یاد بگیریم بزرگ فکر کنیم.

بزرگ فکر کردن باعث به وجودآمدن جادو در زندگی می شود.

باور موفقیت

هدف همه ما در زندگی این است که موفق بشویم.
برای رسیدن به موفقیت، فقط هدف کافی نیست، بلکه باید باور داشته باشیم.

داشتن باور باعث موفقیت ما می شود.
پس باید هدف داشته باشیم و باور کنیم که به آن می رسیم تا راه رسیدن را پیدا کنیم.

اگر برای رسیدن به یک هدف تالش کنیم ولی باورمان این باشد که به آن نمی رسیم، 
نتیجه چیزی جز شکست نخواهد بود.

هیچ وقت نباید خودمان را در رتبه دوم ببینیم. برای موفقیت، همیشه رتبه 1 را باید 
بخواهیم.

ذهن انسان مانند یک کارخانه تولیدی است. در این کارخانه 2 دسته کارگر قرار 
دارند. عده ای از آن ها طرز فکر برنده و موفق هستند. عده دیگر طرز فکر بازنده و 

شکست خورده.
هر 2 دسته طرز فکر کامالً تحت امر ما هستند. به هرکدام از آن ها خوراک بیشتری 

بدهیم و توجه بیشتری بکنیم، سریع دست به کار می شوند تا بتوانند ما را تائید کنند.
ضمن این که به هرکدام بیشتر توجه کنیم، قوی تر و بزرگ تر می شود و جای دیگری را 

کوچک می کند.

یا با بهانه ها بجنگ یا شکست بخور!

برای اینکه بتوانیم موفق بشویم، باید زندگی افراد دیگر را بررسی کنیم.
بهانه آوردن یکی از بزرگ ترین بیماری های رایج در افراد ناموفق است.

معموالً شکست خورده ها بهانه های شیک و خوبی همراه خوددارند تا خودشان و بقیه را 
توجیه کنند.
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بزرگ ترین بهانه های افراد شکست خورده این ۴ تا هستند:

1-سالم نیستم!!
 این بهانه جوها، دائماً دنبال بهانه بیماری هستند. همیشه مریض هستند و نمی توانند 

کاری انجام دهند.
راهکارهای فرار از این بهانه:

هیچ وقت راجع به مریضی ها صحبت نکنیم.
برای سالمتی که اآلن داریم، دائماً شکرگزاری کنیم.

نگرانی های بی دلیل را کنار بگذاریم.

2-کم هوشی!
جمالت مرسوم این دسته این ها هستند: من هوشم کمه و نمی تونم این کار و انجام بدم. 

استعدادش و ندارم و ...
راهکارهای فرار از این بهانه:

معموالً همه ما بقیه را باهوش تر از چیزی که هستند تصور می کنیم و خودمان را 
کم هوش تر از چیزی که هستیم. پس باید مراقب باشیم و هوش خودمان را دست کم 

نگیریم.
ضمن اینکه مدل فکری ما بسیار مهم تر از میزان هوش ماست. طرز فکر برنده، باعث 

می شود موفقیت های ما تضمین شود.
ما باید یاد بگیریم خوب فکر کنیم، نه اینکه مطالب مختلف را در ذهنمان نگه داریم.

3-سن و سال
بهانه های پیری و جوانی مختلفی مانند دیگه از من گذشته. پیر شدم. هنوز خیلی جوانم و 

...
راهکارهای فرار از این بهانه:

یک راهکار عالی وجود دارد. باید حساب کنیم در کجای سن مفید کاری انسان )مثالً بین 
1۸ تا ۷۰ سال( قرار داریم.

خیلی ها در ۵۰ سالگی می گویند برای من خیلی دیر است.
یک فرد ۵۰ ساله هنوز 2۰ سال از سن مفید کاری اش باقی مانده؛ یعنی حدود 3۸ درصد 

از زمان کاری، وقت دارد.
پس ازاین به بعد، باقی زمان زندگی مان را به کارهای بزرگ و موردعالقه خودمان 

بپردازیم.
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۴-بدشانسی!
وقتی هیچ کدام از بهانه های دیگر کارساز نبود، این بهانه در دسترس افراد 

شکست خورده است.
راهکارهای فرار از این بهانه:

هر اتفاقی در دنیا، حاصل قانون علت و معلول است. شانس، حاصل تالش و برنامه ریزی 
درست و طرز فکر برنده است.

هیچ شخصی به صورت شانسی به موفقیت های بزرگ و پایدار نرسیده است.

اعتمادبه نفس ترس را می کشد

قبل از هر چیز باید قبول کنیم ترس وجود دارد تا بتوانیم بر آن غلبه کنیم.
خیلی از ترس ها فقط در اثر طرز فکر ما به وجود می آیند.

برای اینکه بر هر ترسی مقابله کنیم، باید اقدام کنیم. اقدام باعث می شود ترس از بین 
برود.

پس برای اینکه بتوانیم در مقابل ترس ها پیروز شویم، اول باید آن را بشناسیم و بعد 
اقدام کنیم.

یادمان باشد تمام انسان ها مهم هستند و ما به عنوان یک انسان، مهم هستیم.
همان طوری که قبالً اشاره کردم، ذهن انسان مانند کارخانه طرز فکر است.

هر فکری که به کارخانه ذهنمان بدهیم، آن طرز فکر )برنده یا بازنده( قوی تر می شود.
همچنین هر طرز فکری که از کارخانه خودمان برداشت کنیم، باعث می شود آن طرز فکر 

در زندگی ما غالب شوند.
پس برای این که طرز فکر برنده خودمان را گسترش بدهیم، باید فقط ورودی های مثبت 

به کارخانه ذهنمان بدهیم و فقط از طرز فکر مثبت خودمان برداشت کنیم.
همیشه باید کارهایی را انجام دهیم که مطابق باوجدانمان باشد و همیشه کار درست را 

انجام بدهیم.
در ادامه ۵ راهکار عملی برای افزایش اعتمادبه نفس بیان می شود:

1-در جلسات، کالس ها، سمینارها و ... در ردیف های جلو بنشینیم. )درواقع به جای اینکه 
جایی قرار بگیریم که دور از چشم بقیه باشیم، دقیقاً خودمان را در مقابل چشمان بقیه 

قرار دهیم.(

2-ارتباط چشمی )وقتی با بقیه صحبت می کنیم، ارتباط چشمی صحیح برقرار کنیم.(

3-سریع تر راه برویم! )سریع حرکت کردن نشان دهنده اعتمادبه نفس باالتر است. برای 
اینکه بتوانیم عادتی را در خودمان پرورش بدهیم، می توانیم از روش معکوس استفاده 
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کنیم؛ یعنی به جای اینکه وقتی با اعتمادبه نفس شدیم سریع راه برویم، سریع راه برویم 
تا اعتمادبه نفسمان افزایش پیدا کند.(

۴-محکم حرف بزنیم. )همیشه افراد با اعتمادبه نفس باال، محکم و بلند صحبت می کنند. 
پس باید این رفتار را یاد بگیریم تا تأثیرگذاری بیشتری داشته باشیم.(

۵-شاداب باشیم. )خنده نشانه اعتمادبه نفس است. همیشه سعی کنیم لبخند به لب 
داشته باشیم و با بقیه خوش برخورد باشیم(

راه های بزرگ فکر کردن

یکی از کارهای اشتباهی که افراد انجام می دهند، این است که خودشان را تحقیر 
می کنند.

هیچ وقت نباید خودمان را دست کم بگیریم، هریک از ما توانایی هایی داریم.
استفاده از کلمات ضعیف و منفی را کنار بگذاریم و از کلمات بامعنی مثبت و بزرگ 

استفاده کنیم.
اگر اآلن شرایطی وجود دارد که راضی نیستیم، فقط نباید روی این شرایط متمرکز باشیم.

بهتر است نگاهی به اتفاقات عالی آینده هم داشته باشیم.
درباره کارهایی که انجام می دهیم، بزرگ فکر کنیم و آن ها را کوچک نشماریم.

به اهداف بزرگ فکر کنیم و از مسائل کوچک عبور کنیم.
پس برای بزرگ فکر کردن، باید از کلمات بزرگ استفاده کرد و با لحن مثبت صحبت کرد. 

همچنین به تمرکزمان را روی هدف های بزرگ و باارزش بگذاریم.

افزایش خالقیت

برای موفقیت، باید باور کنیم که می توانیم موفق بشویم.
کلمات منفی را از ذهن و دایره لغاتمان حذف کنیم.

طرز فکرهای قدیمی که باعث می شود قدرت ذهنمان کم بشود را کنار بگذاریم.
به دنبال اتفاقات مثبت باشیم و راه های جدید را امتحان کنیم.

دنبال این باشیم که کارها را به شکل بهتر و جدید انجام دهیم تا راه های جذاب و جدید 
را پیدا کنیم.

همیشه دنبال جواب این سؤال ها باشیم: این کار را از چه روشی می توانم بهتر انجام 
دهم؟

و چطور می توانم بیشتر از گذشته کارهایم را انجام دهم؟
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این سؤال ها ذهنمان را به سوی کارهای خالقانه و جدید می برد و باعث می شود راه هایی 
برای انجام بهتر کارها و انجام کار بیشتر پیدا کنیم.

کلید اصلی موفقیت همین 2 تاست: کار بیشتر و کار بهتر
همیشه سؤال پرسیدن و گوش دادن را به حرف زدن ترجیح بدهیم.

سؤال پرسیدن از خودمان و دیگران باعث می شود چیزهای جدید یاد بگیریم و موضوعات 
جدید به ذهنمان برسید.

در همین سؤال و جواب ها ایده های خیلی زیادی پیدا می شود.
این ایده ها باید یادداشت و بررسی شوند. اگر ایده خوبی پیدا کردیم اقدام کنیم و آن 

را پرورش بدهیم.

من همانم که فکر می کنم هستم!

وقتی به ظاهرمان حساس هستیم و سعی می کنیم ظاهر خوب و موجهی داشته باشیم، به 
بقیه می گوییم من آدم مهمی هستم.

باید این موضوع را جدی بگیریم، افراد بر اساس ظاهر یکدیگر را می شناسند. پس روی 
ظاهر خودمان باید حساس باشیم.

ظاهر انسان عالوه بر بقیه روی ذهن خودش هم تأثیر دارد. ظاهر خوب و آراسته باعث 
افزایش قدرت اعتمادبه نفس می شود.

همچنین باید باور داشته باشیم کارهایی را که انجام می دهیم، مهم است. اگر خودمان 
کارمان را مهم بدانیم، بقیه هم این پیغام را از ما دریافت می کنند و آن ها هم حساب 

بیشتری روی کار ما باز می کنند.
همیشه خودمان را یک شخص فوق العاده بدانیم. به خودمان انرژی مثبت بدهیم و راجع 

به خودمان مثبت فکر کنیم.
هر کاری که خواستیم انجام دهیم یک سؤال مهم از خودمان بپرسیم: آیا این کاری که 

انجام می دهم یا این فکری که می کنم، برای یک شخص مهم مناسب است؟
اگر جواب منفی است، آن کار یا فکر مناسب ما نیست.

یک متن مثبت برای خودمان بنویسیم. در آن متن بنویسیم در چه کارهایی مهارت داریم 
و خودمان را با لحن مثبت توصیف کنیم. این متن را حداقل روزی یک بار مطالعه کنیم.
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مدیریت محیط

دقیقاً همان طور که مراقبیم چه چیز هایی می خوریم و غذای مسموم به بدنمان نمی دهیم، 
باید مراقب غذای ذهنمان هم باشیم.
ذهن ما از محیط اطراف تغذیه می کند.

ما تمام موضوعات را از اطرافیان و محیط یاد گرفته ایم و می گیریم.
پس باید محیطمان رو جوری مدیریت کنیم که در راستای خواسته ها و اهدافمان باشد.
اگر محیطی داشته باشیم که باعث حواس پرتی ما بشود و اعصاب ما را خراب کند، قطعاً 

روی کیفیت زندگی و اهدافمان هم تأثیرگذار است.
معموالً افراد پرادعای بی دستاورد در همه محیط ها وجود دارند. از آن ها باید به شدت 
دوری کنیم، چراکه آن ها با تمام وجود از موفقیت بقیه ناراحت می شوند. موفقیت بقیه 

باعث می شود کمبودهای این اشخاص بیشتر به چشم بیاید.
این افراد منتظرند تا بقیه یک مقدار پایشان بلغزد تا شروع به صحبت های منفی خودشان 

بکنند.
اگر نیاز به مشورت داشتیم، حتماً باید سراغ افراد کار بلد و موفق برویم.

ارتباط با افراد جدید و کسانی که نظراتی به جز نظر ما دارند، حسابی می تواند روی رشد ما 
تأثیر داشته باشد. )به شرطی که این افراد منفی گرا و مدعی نباشند.(

در صحبت هایمان دنبال شایعه پراکنی، اخبار به دردنخور و جنجالی، صحبت درباره مسائل 
خصوصی بقیه، بدبختی ها و ... نباشیم.

نگرش درست در راستای اهدافمان

رفتارهای ما نشان دهنده افکار و باورها و نگرش ماست.
حتی اگر صحبتی نداشته باشیم، زبان بدن ما می تواند نشان دهد که چه در سر داریم.

حاال وقتی ما هدفی داریم که با نگرش ما در تضاد باشد، ما نمی توانیم به راحتی به سمت 
هدف حرکت کنیم.

درواقع برای رسیدن به هدف، داشتن فکر و باور و نگرش درست واجب است.
3 نگرشی که برای رسیدن به موفقیت و اهداف بزرگ باید حتماً داشته باشیم:

1-من همیشه فعالم.

برای فعال بودن باید همیشه پر از انرژی و شور باشیم.
یکی از دالیلی که ما اشتیاقمان به کاری کم می شود این است که درباره آن اطالعات کمی 
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داریم. پس برای فعالیت گسترده، باید با تمام وجود اطالعاتمان را درباره کارمان به 
حداکثر برسانیم.

همان طوری که فکرمان روی رفتارمان تأثیر دارید، رفتار ما هم روی فکر و نگرش ما مؤثر 
است.

پس باقدرت راه برویم، با لبخند با بقیه برخورد کنیم، با کالم متین با بقیه صحبت کنیم، 
باانرژی دست بدهیم و رفتار یک انسان فوق العاده موفق را داشته باشیم.

به جای اینکه وقتی به کسی می رسیم بگوییم چقدر شکسته شدی، بگوییم چقدر 
جاافتاده تر و خوش تیپ تر شدی. فقط روی نقاط مثبت بقیه تمرکز کنیم و منفی گو 

نباشیم.

2-همه انسان ها مهم اند.

اگر کسی کاری برایمان انجام داد، هرچقدر ازنظر ما ساده بود، شاید تمام توانش بوده.
همیشه از بقیه تشکر و قدردانی کنیم.

بقیه را بابت کارهایشان تشویق کنیم. ضد حال نزنیم.
نام افراد را یاد بگیریم و حتماً به کار ببریم. مردم نامشان را خیلی دوست دارند، 

پس ازآن استفاده کنیم و احترام بگذاریم.

3-اول خدمت بعد پول.

همیشه خدمت کردن به بقیه را در اولویت قرار بدهیم.
به جای فروشنده بودن مشاور باشیم.

به جای راننده تاکسی بودن یک هم صحبت خوب باشیم.
همیشه بیشتر از چیزی که افراد توقع دارند را برایشان انجام دهیم.

در این شرایط بعد از مدتی آن قدری پول سراغمان می آید که کامالً راضی باشیم.

در برخورد با دیگران، عالی باشیم

برای کسب موفقیت نیاز داریم که حمایت بقیه را جلب کنیم.
حمایت دیگران بازور و استفاده از قدرت یا با باال دانستن خودمان به وجود نمی آید، تنها 

راهش این است که با بقیه دوست باشیم.
درواقع رسیدن به اهداف، به صورت تکی اتفاق نمی افتد و باید از نیرو و حمایت دیگران 

برخوردار باشیم.
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باید سعی کنیم دوست داشتنی باشیم تا دیگران مایل باشند با ما همکاری کنند.
برای اینکه با بقیه به خوبی ارتباط برقرار کنیم، نکات زیر را باید رعایت کنیم:

-همیشه خودمان را پرانرژی معرفی کنیم طوری که حتماً ناممان را متوجه شوند.

-مطمئن شویم اسم شخص مقابل را به خوبی متوجه شدیم، اگر امکانش را داریم شماره 
تماسش را بگیریم و در کنار نامش بنویسیم.

-اگر دوست داریم با شخص جدیدی ارتباط خوبی داشته باشیم، خوب است که در 
مناسبت ها، نامه و هدایا بفرستیم.

-با بقیه خیلی پرانرژی صحبت کنیم و حرف های مثبت بزنیم تا همیشه سطح انرژی مان 
باال باشد.

باید بدانیم که هیچ انسانی کامل نیست و تفاوت افراد با ما به معنای بد بودنشان 
نیست. هیچ وقت هم تالش نکنیم کسی را اصالح کنیم یا شبیه خودمان کنیم.

همیشه بقیه را به دید مثبت نگاه کنیم. به جای اینکه دنبال عیب و ایراد از بقیه باشیم، 
نکات مثبتشان را ببینیم و تا جای ممکن به آن ها موارد مثبتشان را بگوییم.

خوب گوش دادن به صحبت های دیگران را تمرین کنیم. هرچقدر بیشتر بشنویم، بیشتر 
یاد می گیریم. با این کار هم حس خوب در طرف مقابل ایجاد می کنیم هم از تجربیات و 

دانسته هایشان استفاده می کنیم.
همیشه آداب و اصول را رعایت کنیم و هیچ وقت مسائل این چنینی را زیر پا نگذاریم.

در مواجهه با مشکالت و دردسرها به جای انتقاد کردن از دیگران یا سرزنش خودمان یا 
غصه خوردن، به دنبال این باشیم که از آن شکست یاد بگیریم و به دنبال عملکرد بهتر 

در دفعات بعدی باشیم.

عمل گرا باشیم

همیشه در حال فعالیت و اقدام کردن باشیم.
باید یادمان باشد که فرصت ایده آل وجود ندارد، امروز بهترین زمان برای حرکت است. 

کمال گرایی را کنار بگذاریم و اقدام کنیم. در طول مسیرمان باید موانع را بشناسیم و 
مشکالت را حل کنیم.

ایده تنها، هیچ فایده ای ندارد و هزار تومان هم نمی ارزد. ایده باید اجرا و پخته شود تا 
به دستاورد بزرگ برسیم.
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همیشه ما از اقدام کردن می ترسیم. اگر به دنبال راهکاری برای ترس هستیم، یک راه 
وجود دارد: اقدام

وقتی حرکت و اقدام می کنیم، متوجه می شویم که خیلی از ترس های ما بی دلیل بوده و از 
بین می روند.

همچنین وقتی اقدام می کنیم، به مرورزمان خالقیت ما بیشتر می شود و می توانیم کارهای 
بهتری انجام دهیم.

پس صبر نکنیم که ترس  ها از بین بروند و خالقیتمان بیشتر شود، با اقدام این مسائل 
حل می شوند.

فردا را رها کنیم، فردا و بعداً برای انسان های ضعیف و شکست خورده است. به کارهای 
اآلن فکر کنیم و اقدام کنیم.

زمان را از دست ندهیم، اقدام سریع و فوری رفتار انسان های موفقه.
سعی کنیم در کارها جز افرادی باشیم که داوطلبانه وظایف بیشتری بر عهده می گیریم و 

پیشرو باشیم. با این کار جاه طلبی ما بیشتر می شود و بیشتر رشد می کنیم.

شکست را به پیروزی تبدیل کنیم

نگرش افراد موفق، شکست خورده و متوسط در برابر شکست، آینده آن ها را مشخص 
می کند.

افراد موفق بالفاصله بعد از زمین خوردن بلند می شود و راهش را ادامه می دهد.
افراد متوسط کمرشان خم می شود و از آن هدف و مسیر دور می شوند.

ولی شکست خورده ها سال ها حسرت می خورند و در همان شکست می مانند.
برای اینکه بتوانیم به سبک موفق ها رفتار کنیم، باید از شکست ها درس بگیریم. وقتی 
به مشکلی خوردیم، بررسی کنیم که این چالش چرا به وجود آمده و چطور می توانیم آن 

را در دفعات بعدی شکست دهیم.
همچنین باید نسبت به خودمان و ضعف هایمان آگاه باشیم و بدانیم چه رفتارهای 

اشتباهی داریم و آن ها را اصالح کنیم.
یکی از مهم ترین کارهایی که باید انجام دهیم این است که مسئولیت زندگی خودمان را 

به عهده بگیریم و در شکست ها و مشکالت دنبال مقصر نباشیم. ما مسئول تمام اتفاقات 
زندگی خودمان هستیم،  حتی اگر آن را به وجود نیاورده باشیم.

هیچ وقت در مسیر هدفمان کم نیاوریم. همیشه با راه های جدید و روش های نوآورانه، 
مسیر های دیگر را تست کنیم.

همیشه در دل هر چالشی، یک فرصت و درس وجود دارد. به جای غصه خوردن و ناراحتی 
از مشکالت، آن فرصت و درس را ببینیم.
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همیشه یادمان باشد وقتی در دل چالش هستیم، حل وفصل آن کار سختی است. کمی 
عقب تر بیاییم و از دور آن چالش را ببینیم. در این حالت بهتر می توانیم آن را حل کنیم.

هدف گذاری

هدف های بلندمدت روشن و دقیق برای خودمان مشخص کنیم. اهدافمان باید 
بلندپروازانه و ایده آل باشد.

اگر در زندگی دنبال موفقیت هستیم، باید حتماً هدف های دقیق داشته باشیم.
در تمام حوزه های زندگی خودمان )کسب وکار، شخصی، خانوادگی و ...( هدف های 

بلندمدت و عالی تعیین کنیم.
آن قدر در رؤیاها و اهداف خودمان باید غرق بشویم که به طور کامل در ناخودآگاهمان 

ثبت شود.
آن ها را هرروز با خودمان مرور کنیم و باانرژی از آن ها یاد کنیم تا به مرور راه های 

رسیدن به اهداف را پیدا کنیم.
هدف های کوتاه مدت و میان مدت برای خودمان مشخص کنیم. باید قدم قدم به هدفمان 

نزدیک شویم. هر قدم کوچک درواقع یک برد برای رسیدن به هدف های بزرگ هست.
هیچ وقت از هدفمان منصرف نشویم. فقط به خودمان اجازه دهیم که راه های جدید را 

امتحان کنیم. همیشه باید آمادگی برای تغییرات در برنامه و مسیر را داشته باشیم.
همواره در حال آموزش باشیم. برای سرمایه گذاری روی خودمان بیشترین هزینه را 

انجام دهیم. به دنبال ایده های ناب و نو برویم.
از افراد موفق الگو بگیریم و اهداف عالی به دست بیاوریم.

مثل رهبران فکر کنیم

رهبری موفق شامل ۴ اصل است که آن ها را بررسی می کنیم:

اول: همیشه باکسانی که همراهمان هستند یا دوست داریم همراهی مان کنند، باید 
همدلی و تبادل نظر کنیم. وقتی بتوانیم مسائل را از چشم بقیه ببینیم، آن ها را بهتر 

درک می کنیم و بهتر می توانیم باهم به توافق برسیم.

دوم: همیشه شیوه انسانی برای رهبری داشته باشیم و از زور دوری کنیم.
قبل از هر اقدامی از خودمان بپرسیم اگر جای شخص مقابل بودم، چه فکری می کردم؟
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سوم: همیشه ایمان داشته باشیم که موفق می شویم و با تمام وجود برای رسیدن به آن 
تالش کنیم. همیشه دنبال بهبود مستمر باشیم.

استانداردهایی برای کارمان مشخص کنیم که سطح باالیی داشته باشند.
باید بدانیم همراهانمان از ما یاد می گیرند. وقتی همیشه در حال رشد و تالش 

باشیم، آن ها هم همین کار را می کنند.

چهار: همواره زمانی برای تمرکز و مدیریت ذهنمان داشته باشیم. وقتی زمانی را با 
تمرکز و به تنهایی فکر می کنیم، خالقیتمان افزایش پیدا می کند و می توانیم راحت تر 

مسائل و چالش ها را حل کنیم.
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