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با خواندنش تصور کرده اید  باشید که  را خوانده  به حال کتابی  تا  اگر 

فقط برای شما نوشته شده، یا به سخنانی گوش داده باشید که ذهن تان 

را باز کرده باشد، یا اگر با فردی هوشمند با اهداف و افکار بزرگ اما 

غرغرو و شاکی همراهی کرده باشید که این تصور را به شما القا کرده 

باشد که هر کاری را می توانید انجام دهید، می دانید که چقدر سریع 

این ها روی شما اثر می گذارند و شما از آنها الهام گرفته و واقعیت خود 

و  خود  بزرگی  به  می توانید  ساده  چقدر  می دانید  می دهید،  تغییر  را 

توانایی هایتان پی ببرید و این را هم می دانید که چقدر ساده می توانید 

وارد جهان احتماالت شوید. همچنین احتماالً این را هم می دانید که 

چقدر راحت ممکن است دچار سکون و شک شوید، حتی راحت تر از 
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شما  خروج  از  ساعت  چند  گذشت  از  بعد  وقت ها  بعضی  آب خوردن. 

با دوست  از سمینار تغییر زندگی، کنارگذاشتن کتاب، یا خداحافظی 

صمیمی، مشکالت واقعیت حال حاضر زندگی شما می توانند باز ظاهر 

شده و آن بزرگی و شکوهی را که برای خودتان متصور بودید، خدشه دار 

تمام  شده،  چه  بفهمید  این که  از  قبل  و  بیایید  خودتان  به  تا  کنند. 

رویاهایتان  و  امیدها  راه  و سد  برگشته اند  باز  آشنای شما  توجیه های 

وقت ها  بعضی  رخ می-دهد.  وقت ها  بعضی  اتفاق ها  این  البته  شده اند. 

هم هست که شما آن نیروی منفی جهنمی را از سر راه بر می دارید تا 

تصمیمتان را اجرایی کنید، یعنی سعی می کنید آن لحظات درخشان 

زندگی تان را قوی تر و پررنگ تر کنید و هر کاری الزم باشد برای تغییر 

انجام می دهید. در آن لحظات، توجیهات گذشته ی شما  زندگی خود 

ناگهان برایتان عجیب و شرمنده کننده به نظر می رسند و شما ملتمسانه 

به دنبال دلیلی هستید تا از خانه بیرون بزنید و حرکت به سوی بزرگی 

را آغاز کنید. 

این  این کره ی خاکی  در  زندگی  و  انسان بودن  مورد  نکته در  بهترین 

است که شما قدرت بسیار بزرگی به نام انتخاب دارید، یعنی می توانید 

انتخاب کنید. مهم ترین چیز در  به موفقیت و کم آوردن  بین رسیدن 

دارد؛  بستگی  اصل  یک  به  تنها  و  تنها  که  است  این  موفقیت  مورد 


