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. میرا با هم بخوان نگلیتیراز ارل نا نیتر بیخالصه کتاب عج میخواه یامروز م

سد ر یکه به ذهن شما م یسوال نیکتاب اول نیاسم ا دنیمطمئنم پس از شن

 یپس م ست؟یچ” راز نیتر بیعج“از  نگلیتیاست که منظور ارل نا نیا

شما  هبروم سراغ اصل مطلب و ب ییاضافه گو چیاول بدون ه نیهم میخواه

 .میراز را بگو نیا
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 جمله کیدر  نگلیتیراز ارل نا نیتر  بیخالصه کتاب عج

 
 یهفتگ یزشیانگ یهایاز سخنران یکیبرگرفته شده از  یاصفحه ۴۴مقاله  کی

یم نایب نطوریراز را ا نیتربیکارمندان سازمان خودش، عج یبرا نگلیتیارل نا

 :که کند

 ”.دیکنیکه به آن فکر م دیشویو م دیهست یز یهمان چ شما“

 ونیلیم ۱از  شیبود که با فروش ب یآلبوم کالم گفتار  نیاول” راز نیتربیعج“

 شد. Gold Recordنسخه برنده 
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 راز نیتر  بیکتاب عج یمعرف

 
توسط ارل  ۱۹۵۶بار در سال  نیدر واقع اول نگلیتیراز ارل نا نیتر بیکتاب عج

 ( که بعدها به صورت کتابیارائه شد )نه متن یصوت لیدر قالب فا نگلیتینا

 نیرت بیعج یکتاب صوت کینگرش ن تیهم منتشر شد. ما قبال در سا یچاپ

 یمتن ،یر یتصواست، در هر سه نسخه  یا قهیدق ۳۵ یصوت لیفا کیراز را که 

 جانیهم یر یکتاب را به صورت تصو نی. قسمت اول امیقرار داده بود یو صوت

 :دینیبب دیتوان یم

 دانلود ویدیو

https://dl.negareshenik.ir/879-%20earl%20nightingale%20-%20the%20strangest%20secret%20-%20ep01.mp4
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 راز ترین عجیب کتاب های فصل عنوان

  موفقیت چیست؟: ۱فصل 

  ترین راز این است کهعجیب: ۲فصل… 

  باور کنید و موفق شوید: ۳فصل 

  شما در صندلی راننده هستید: ۴فصل 

  بهای موفقیت: ۵فصل 

  امروز شروع کنید: ۶فصل 

  

 نایتینگل ارل راز ترین عجیب کتاب های فصل بر مروری

در خالصه کتاب عجیب ترین راز ارل نایتینگل تمام فصل های این کتاب که 

 :فصل است را مرور خواهیم کرد ۶شامل 

 چیست؟ موفقیت :۱ فصل

کنند را در نظر سالگی و از موقعیتی یکسان شروع می ۲۵نفر که در سن  ۱۰۰اگر 

زنان سالگی برای این مردان و  ۶۵دانید چه اتفاقی در سن بگیرید، هیچ می

 افتد؟می
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شود، شوند، یک نفر ثروتمند میساله می ۶۵تا زمانی که   طبق گفته نایتینگل،

 ۵۴رسند، پنج نفر همچنان کار خواهند کرد، و چهار نفر به استقالل مالی می

 .شوندها ورشکسته مینفر آن

شود شخصی است که به طور تنها شخصی که موفق می“کند: و اضافه میا

من گوید :بخشد. کسی که میآلی ارزشمند را تحقق میمستمر و فزاینده ایده

 :.کندو بعد به سمت آت هدف حرکت می” قرار است به این تبدیل شوم

 ”.آلی ارزشمند استموفقیت تحقق بخشیدن مستمر و فزاینده به ایده“

 ...که است این راز ترینعجیب :۲ لفص

روند. به همین دانند به کدام سمت میشوند چون میدار موفق میافراد هدف“

 ”.سادگی

 ”.کنیمشویم که به آن فکر میما تبدیل به چیزی می“

 شوید. موفق و کنید باور :۳ فصل 

 ”.ذهن انسان آخرین قاره بزرگ و کشف نشده روی زمین است“ 

 –گیرد هر چیزی که در زندگی واقعا ارزشمند است رایگان در اختیار ما قرار می“

 هوش ما، هایخواسته ما، رویاهای ما، امیدهای ما، جسم ما، روح ما، ذهن

 ”.کشورمان و دوستان و فرزندان و خانواده به ما عشق ما،
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ت اسهایی که ممکن شوند خوبیکار هستند و باعث میتردیدهای ما خیانت“

 ”.به دست آوریم را به خاطر ترس از تالش کردن از دست بدهیم

 هستید راننده صندلی در شما :۴ فصل

 ”.پله ای نساخته که به جای مشخصی ختم نشودمعمار جهان راه“ 

 تموفقی بهای :۵ فصل 

آور یا ترسید اجتناب کنید. هر بار فکری ترساز تفکر به اینکه از چه چیزی می

شود، آن را با تصویر ذهنی هدف مثبت و ارزشمند خودآگاه شما میمنفی وارد 

 .خود جایگزین کنید

روز، باید کنترل ذهن خود را به دست بگیرید. ذهن باید فقط به  ۳۰به مدت “

ست بدانید به کجا دهید. فقط کافیچیزی فکر کند که شما به آن اجازه می

یش از هر زمانی برای خود روید. به عالوه حفظ دیدگاهی مثبت و شاد، بمی

فداکاری کنید. با آگاهی به اینکه دستاوردهای شما در زندگی نسبت مستقیم 

 ”.های شما دارندبا فداکاری

 : امروز شروع کنید۶فصل 

 و –موفقیت نتیجه کسب درآمد نیست؛ کسب درآمد نتیجه موفقیت است 

 .دارد ما خدمات با مستقیم نسبت موفقیت
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چه توانید هرشما می“قولی از زیگ زیگلر انداخت: ن را یاد نقلدقت کنید: این م

در زندگی میخواهید داشته باشید اگر فقط به افراد دیگر کمک کنید به چیزی 

 ”خواهند برسندکه می

ا منفی آور یترسید اجتناب کنید. هر بار فکری ترساز تفکر به چیزی که از آن می

تصویر ذهنی هدف مثبت و ارزشمند خود  شود، آن را باوارد خودآگاه شما می

 .جایگزین کنید

ید دهموفقیت شما همیشه با توجه به کیفیت و کمیت خدماتی که ارائه می

شود. قبل از اینکه انتظار بازدهی داشته باشید، باید خدماتی ارائه سنجیده می

 .کرده باشید

 ”.دتواند غنی شود مگر اینکه دیگران را غنی سازهیچ انسانی نمی“

 

 

 

 

 

 



 Negareshenik.ir  نیک | نگرش عجیب ترین راز ارل نایتینگلخالصه کتاب 

 هجمل چند در نایتینگل ارل راز ترین عجیب کتاب خالصه

 
ترین راز غافل هستند و به  عجیبنایتینگل باور دارد بیشتر مردم از اهمیت 

 هدف و ناراضی ها بیشوند. آن ور می عملی غوطه جای آن، در انفعال و بی

دهد که چگونه اند. این کتاب به شما آموزش می اند و معنای زندگی را گم کرده

طرز فکر یا ذهنیت خود را طوری عوض کنید که بتوانید در زمینه کاری خود 

 .راد موفق قرار بگیریددرصد اف ۵جزو 

سازی روزه را به منظور پیاده ۳۰ارل نایتینگل در انتهای کتاب، چالشی 

های جدید و سالم کند. این آزمون برای خلق عادتترین راز ارائه میعجیب
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ها، بر دستیابی به اهداف، با کمک غلبه بر چرخه  طراحی شده که تمرکز آن

 .مسموم افکاِر منفی است

شک به خود، نگرانی، ترس و دیگر احساسات منفی، بدون تردید شما را در 

زندگی عقب می اندازند. چنانکه قانون کاشت و برداشت می گوید، اگر این 

احساسات منفی را در خاک ذهن خود بکارید، خرمن اضطراب، ترس و شکست 

 .را برداشت خواهید کرد

محصول مثبت و منفی را درک  ذهن شما و فراتر از آن، کائنات، تفاوت بین

اید را برداشت  کنند. چه سم بکارید چه امید، معادل آنچه که کاشته نمی

خواهید کرد. به محض اینکه تمرکز شجاعانه، آرام و مثبت بر یک هدف را 

جایگزین افکار محدود کننده و منفی کنید، فقر مالی، عاطفی و معنوی را با 

ها از همه نوع در زندگی شما جاری اع ثروتفراوانی عوض خواهید کرد و انو

 .خواهند شد
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 زرا ترین عجیب کتاب از کاربردی و جالب مثال یک

 
دو تا کشتی را در نظر بگیرید. کشتی اول را تصور کنید که برنامه سفر معین و 

دانند که دقیقًا به کجا می خواهند پیتان و خدمه کشتی مینقشه راه دارد. کا

 هدف یک کشتی یعنی پس. بروند و چه مدت طول می کشد تا به آنجا برسند

 .دارد مشخص

حاال کشتی دوم را در نظر بگیرید. درست مثل کشتی اول اما بدون کاپیتان، 

نی بدون بدون خدمه و بدون برنامه سفر معین یا نقشه راه؛ در یک کالم یع

 .هدف. فقط موتور کشتی را روشن می کنیم و می گذاریم حرکت کند
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شود کنم موافق باشید که این کشتی اگر از بندر خارج شود یا غرق میفکر می

برود،  تواندجایی نمییا به ساحلی دور افتاده و متروکه می رسد. این کشتی به

 .چرا؟ چون هدف ندارد، نه مقصدی دارد و نه راهنمایی

زندگی انسان هم دقیقًا به همین شکل است. جامعه امروزه شبیه یک کاروان 

هایی که باید با سرعت در زمان جنگ است. کل جامعه مثل کاروان کشتی

کندترین کشتی حرکت کنند تا شکل خود را حفظ کنند، دارند برای محافظت از 

 .کنندتر حرکت میترین حلقه خود آرامضعیف

قدر ساده شده است. امروزه ذهن و یا دگی کردن امروزه اینبه همین دلیل زن

استعداد زیادی برای زندگی کردن و تأمین خانواده نیاز نیست. ما در یک سطح 

بریم. تنها کار الزم برای موفقیت این است که تصمیم حداقلی امنیت به سر می

 .خواهیم باالتر از این سطح امن باشیمبگیریم چقدر می
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 زرا ترین عجیب کتاب محبوب ایهقولنقل

 
اگر یک انسان معمولی به قدرتی که روی زندگی و سرنوشت خود دارد پی “

 ”.ببرد، در وضعیتی دائمی از شگفتی و سپاسگزاری زندگی خواهد کرد

برد مانع اجازه ندهید ترس از مدت زمانی که رسیدن به یک خواسته زمان می“

 ”.انجام آن شود

توانید بکنید این است که باور کنید مشغول کار برای اشتباهی که میبزرگترین “

ک برنده یشخص دیگری هستید. امنیت شغلی دیگر تمام شاه. نیروی پیش
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حرفه باید از خود شخص ناشی شود. یادتان باشد، کمپانی صاحب مشاغل 

 ”!تان هستیداست؛ اما خود شما صاحب حرفه

ها به روید. پاسخست که بدانید به کجا میتنها کاری که باید بکنید این ا“

 ”.آیندخواست خود سراغ شما می

هر چه حس شدیدتری به یک ایده یا هدف داشته باشیم، آن ایده با اطمینان “

بیشتری در اعماق ناخودآگاه ما جای گرفته و ما را در مسیر رسیدن به آن 

 ”.کندهدایت می

ذت ببرید. همین حاال شاد باشید. منتظر یاد بگیرید از هر لحظه از زندگی خود ل“

د تان در آینده شود. به این فکر کنینباشید چیزی خارج از شما باعث خوشبختی

که زمانی که برای گذراندن دارید چقدر ارزشمند است، چه حین کار گذرانده 

 ”.شود و چه در کنار خانواده. باید از هر دقیقه لذت برد و آن را حس کرد

 

 زرا ترین عجیب کتاب اف دی پی و ویدیو کامل نسخه دانلود

ما در بخش ویژه سایت نگرش نیک، نسخه کامل این کتاب را با باالترین 

کیفیت، با صدای خود ارل نایتینگل در نسخه های ویدیویی )دارای صدای ارل 
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نایتینگل، زیرنویس فارسی و انگلیسی( و پی دی اف فارسی و انگلیسی برای 

 .ایمشما آماده کرده 

اگر تمایل داشتید این آموزش را به همراه سایر آموزش هایی که از ارل نایتینگل 

در سایت نگرش نیک قرار داده ایم، دریافت کنید، همین االن می توانید 

اشتراک خود را تهیه کنید و بالفاصله یادگیری تان را شروع کنید. روی دکمه زیر 

 :کلیک کنید

 تهیه اشتراک و شروع یادگیری

 

https://negareshenik.ir/vip

