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تقدیم به همرسم سمیه که همیشه پشتیبان و مشوق من است.



پیشگفتار

اگر آماده اید تا به عظمت و بزرگی برس��ید و دس��تاوردهای بزرگ داشته باشید، نقشه 
دقیق راه در دس��تان ش��ما اس��ت. ش��ما دی ان ای1  آینده خود را در اختیار دارید. 
همه ی چیزی که برای س��اختن یک آینده شگفت انگیز برای خودتان الزم دارید این 
اس��ت که این کتاب را بخوانید، تصمیم بگیرید که آن را در زندگی شخصی خود بکار 

برید، یک برنامه بنویسید و سپس با اشتیاق به پیش رفته و آن را عملی کنید.
می خواه��م یک اعتراف بکنم. من یکی از طرفداران پروپاقرص برایان2  هس��تم. 
من در مورد او، آثار درخشان و نتایج فوق العاده ای که بدست آورده، مطالعه کرده ام. 
من یکی از همکاران و دوس��تان نزدیک او هس��تم. ما در بسیاری از زمینه ها باهم کار 
کرده ای��م و ع��الوه بر آن دفعات زیادی با همدیگر مالقات داش��ته و با یکدیگر گفتگو 

کرده ایم.
برای��ان یک��ی از بهتری��ن متفک��ران و نویس��ندگان در زمین��ه پیش��رفت و اعتالی 
شخصی و کسب موفقیت در جهان است. من این را خوب می دانم؛ زیرا من بیش از 
82 میلیون کتاب در این زمینه فروخته ام که هدف آن ها کمک به افراد برای کس��ب 

بیشترین بهره از زندگی شان بوده است.
فکر خود را تغییر دهید تا زندگی تان تغییر کند به ش��ما نشان می دهد که چگونه 
منابع خارق العاده درونی خود را کشف کرده و قدرت غیرقابل باور خود را برای رسیدن 
به اهدافتان مورد استفاده قرار دهید. در این کتاب شما می آموزید که چگونه افراد و 
منابع موردنیاز را به زندگی خود جذب کنید تا به هر هدفی که دوست دارید برسید.

1. DNA, 2. Brian



با کاربرد اصول و ایده های این کتاب در همه امور زندگی خود و ش��روع دست یابی به 
نتایج جدید و بهتر در زندگی، شما کاماًل شگفت زده خواهید شد. این اصول همان هایی 
هس��تند که توس��ط انس��ان های بزرگ و موفق، میلیونرهای خودس��اخته و رهبران در هر 

زمینه ای مورد استفاده قرار گرفته اند.
در این کتاب، ش��ما یک فرآیند گام به گام برای رسیدن به موفقیت های بزرگ خواهید 
آموخ��ت که درنهایت به س��ادگی آن را در زندگی خود پیاده س��ازی می کنید. اس��تراتژی 
مطرح ش��ده برای موفقی��ت در این کتاب بس��یار منطقی بوده و به ص��ورت فوق العاده ای 
ج��ذاب اس��ت و درنهای��ت آنچنان عملی و همه جانبه اس��ت که واقعًا منج��ر به یک تحول 

عظیم در عملکرد شخصی می شود. 
ش��ما که  به هرروی فکر می کنید و همیش��ه در حال اندیشیدن هستید، پس چرا 

بزرگ فکر نکنید و نتایج عالی کسب نکنید؟
برایان در دنیای سخنوری و نویسندگی همانند نور می درخشد. فکر و اندیشه او ناب 
و غیرقابل باور است و از این طریق نتایج شگفت انگیزی را برای خود و صدها هزار انسان 
دیگر رقم زده اس��ت. اندیش��ه و فکر ناب برایان در این کتاب الهام بخش ش��ما می شود تا 

نتایج مشابه و حتی بیشتر از آن را کسب کنید.
ب��رای ماجراجویی ه��ا و اکتش��افات ب��زرگ در بزرگ ترین س��رزمین موجود یعنی 

ذهنتان، آماده شوید! قرار است که تجربه فوق العاده ای داشته باشید.

مارکویکتورهانسن1
نویسندهکتابسوپمرغبرایروح2

1. MARK VICTOR HANSEN, 2. Chicken Soup for the Soul 



هیچ چیز در روی زمین وجود ندارد که شما نتوانید آن را داشته باشید، به شرط آن که 
در ذهن خود این واقعیت را بپذیرید که می توانید آن را بدست  آورید.

-رابرتکولیو1

▪حقیقتدرموردشما
ش��ما فردی کاماًل خوب هس��تید. ش��ما شایس��ته ی��ک زندگی فوق الع��اده، پر از 
موفقیت، مملو از خوش��بختی، و سرشار از ش��ادی و هیجان هستید. حق شما است 
که روابط ش��اد، سالمتی عالی، ش��غل خوب و استقالل مالی داشته باشید. این حق 
با تولد ش��ما برایتان به وجود می آید. این ها چیزهایی هستند که باید در زندگی شما 

وجود داشته باشند. 
ش��ما ب��رای موفقی��ت مهندسی ش��ده اید و ط��وری طراح��ی و خلق ش��ده اید که 
می توانید س��طوح باالیی از اعتمادبه نفس، عزت نفس و غرور شخصی را دارا باشید. 
شما فوق العاده هستید و در هیچ زمانی از طول تاریخ بشریت شخص دیگری همانند 
ش��ما در زمین وجود نداشته است. ش��ما توانایی های استفاده نشده و استعدادهای 
شکوفا نش��ده و کاماًل بی نظیری دارید که وقتی به درس��تی مورد استفاده قرار گیرند 
می توانن��د هم��ه چیزهایی که تا ح��اال در زندگی خ��ود می خواس��ته اید را برایتان به 

ارمغان بیاورند.

1. Robert Collier

مقدمه



رمز کامیابی             8

شما در عالی ترین برهه از تاریخ بشر زندگی می کنید. شما با فرصت های فراوانی 
احاطه ش��ده اید که می توانید از آن ها اس��تفاده کنید و به رؤیاه��ای خود جامه عمل 
بپوش��انید. تنها محدودیت های واقعی در مورد آنچه که شما می توانید باشید، انجام 
دهید و یا داش��ته باشید، محدودیت هایی هس��تند که خودتان در فکر خودتان برای 

خود قائل هستید. آینده شما واقعًا نامحدود است.
▪واقعیترابفهمید!

واکنش ش��ما به س��ه پاراگ��راف قبل��ی چگونه بود؟ احتم��ااًل برای این س��ؤال دو 
پاس��خ وجود دارد. اول اینکه ش��ما جمالت گفته ش��ده را دوس��ت داش��تید و عمیقًا 
آرزو کردی��د ک��ه ای کاش همه آنها برای ش��ما واقعیت داش��تند. اما پاس��خ دوِم ش��ما 
احتمااًل یا ش��ک و تردید و یا ناباوری بود. باوجودآنکه ش��ما عمیقًا می خواهید که یک 
زندگی ش��گفت انگیز، سالم، ش��اد و پربار داشته باش��ید، ولی زمانی که این جمالت 
را می خوانید، تردیدها و ترس های ش��ما بالفاصله در مقابل ش��ما ظاهر می ش��وند و 
دالیلی را برای شما یادآوری می کنند که به خاطر آنها این رؤیاها و اهداف برای شما 

ممکن نیست. ُخب، به ِخیِل جمعیت بپیوندید!
این دقیقًا همان احساس��ی است که من چند سال قبل داشتم. اگرچه خواسته 
من این بود که در زندگی خود یک فرد کاماًل موفق باشم، ولی در آن موقع بیکار بودم 
و ع��الوه بر اینکه تحصیالتی نداش��تم هیچ مهارتی هم بلد نبودم. من نمی دانس��تم 
چه کاری می توانم انجام دهم تا وضعیت و ش��رایطم بهتر شود. ازیک طرف ایده های 
بزرگ در س��رم داش��تم و از طرفی هیچ گونه منبع یا فرصتی در اختیار نداشتم و عماًل 
احس��اس می کردم که بین این دو گیر افتاده ام. در همان زمان بود که من یک سری 
از اصول فوق العاده و مهم را کشف کردم که منشاء تمامی موفقیت ها و دستاوردهای 
بزرگ��ی بوده ان��د که در ق��رون و اعصار مختلف بدس��ت آمده اند. و این چنین ش��د که 

زندگی من برای همیشه تغییر پیدا کرد.
پ��س  از این که کارایی این اصول و قواعد در زندگی خودم اثبات ش��دند، ش��روع 
به صحبت کردن و آموزش آنها به دیگران ش��دم ت��ا آنها هم همان ایده ها را در زندگی 
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خود اعمال کنند. از آن زمان تاکنون، من چندین هزار کنفرانس و س��مینار را برگزار 
کرده ام که هرکدام چهار روز طول کش��یده و در طی این کنفرانس ها در دهها کش��ور 
دنیا این اصول را با میلیون ها ش��رکت کننده در میان گذاش��ته ام. اکثر آنها نیز زمانی 
که برای اولین بار این ایده های خوش بینانه و این احتماالت ممکن را می ش��نیدند، 
شکاک بوده و نسبت به آنها تردید داشتند. این شکاکیت و تردید در آنها ادامه داشت 
تا اینکه آنها چیزهایی را آموختند که شما در صفحات پیِش رو خواهید آموخت. این 

آموخته ها زندگی آنها را تغییر داد، چنانکه زندگی شما را نیز تغییر خواهند داد.
▪اصلبزرگ

ش��اید مهم ترین اصل ذهنی و روحي که تاکنون کشف ش��ده این اس��ت که ش��ما 
تبدیل به همان چیزی می ش��وید که بیش��تر اوقات در مورد آن فکر می کنید. دنیای 
بیرونی شما یک تصویر آینه ای از دنیای درونی شما است. چیزی که در خارج از شما 
در جریان است، انعکاسی است از آنچه که در داخل شما وجود دارد. شما می توانید 
وضعی��ت درونی یک ش��خص را با نگاه کردن به وضعیت بیرون��ی زندگی او بفهمید. و 

این دو همیشه با هم مرتبط هستند.
▪فکرهاتعیینکنندههستند

ذهن شما به صورت فوق العاده ای قدرتمند است. افکار شما تقریبًا همه  چیزهایی 
که برای ش��ما اتفاق می افتد را کنترل و تعیین می کنند. افکار شما می توانند ضربان 
قل��ب ش��ما را افزایش یا کاهش دهند، هضم غذا را بهبود بخش��ند ی��ا در آن اختالل 
ایجاد کنند، ترکیب شیمیایی خون شما را تغییر دهند، و به شما کمک کنند که شب 

بهتر بخوابید و یا برعکس در نیمه های شب از خواب بپرید. 
افکار شما می توانند شما را خوشحال یا ناراحت کنند، و گاهی اوقات این کار را حتی 
در ی��ک آن انج��ام می دهند. آنها می توانند ش��ما را آگاه و هوش��یار نگه  داش��ته و یا باعث 
حواس پرتی و افسردگی شما شوند. آنها می توانند باعث شوند که شما محبوب یا منفور، 
با اعتمادبه نفس یا ترس��و، و مثبت یا منفی باش��ید. افکار ش��ما می توانند باعث ش��وند که 
شما احساس یک فرد قوی یا ضعیف، پیروز یا قربانی ، و قهرمان یا بازنده را داشته باشید.

مقدمه
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در زندگی مادی ش��ما، افکار ش��ما می توانند ش��ما را به موفقیت یا شکست، رفاه 
یا فقر، و احترام یا بی توجهی برس��انند. افکار شما، و اقداماتی که افکارتان شما را به 
انجام آنها ترغیب می کنند، کل زندگی شما را تعیین می کنند. و در این میان بهترین 

خبر برای شما این است که آنها کامال تحت کنترل خودتان هستند.
▪افکار،احساساتوخواستهها

ش��ما مجموعه پیچیده ای از افکار، احساس��ات، نگرش ها، خواسته ها، تصاویر، 
ترس ها، امیدها، ش��ک ها، تردیدها، عقاید و همت ها هستید که هر یک از آنها دائمًا 
در ح��ال تغیی��ر اس��ت، و گاهی اوقات برخ��ی از آنها از ی��ک ثانیه تا ثانی��ه بعد تغییر 
می کنن��د. هرکدام از این عناصِر ش��خصیت ش��ما بر عناصرِ  دیگر تأثی��ر می گذارد، و 
گاهی اوقات این تأثیر به شیوه ای غیرقابل پیش بینی انجام می شود. کل زندگی شما 

نتیجه درهم تنیدگی و اتصال این عوامل به یکدیگر است. 
افکار ش��ما باعث ایجاد تصاویر و چش��م اندازهایی می ش��وند که احساسات شما 
را ش��کل می دهند. این تصاویر و احساس��ات باعث ایجاد نگرش های ش��ما ش��ده و 
اقدامات ش��ما را ش��کل می دهند. س��پس پیامدها و نتایج حاصل از اقدامات ش��ما 
تعیین می کنند که چه سرنوش��تی برای ش��ما رقم بخورد. اگر شما در مورد موفقیت و 
اعتمادبه نفس فکر  کنید، احس��اس قدرت و لیاقت در وجود ش��ما ش��کل می گیرد، و 
شما کارهای خود را بهتر انجام خواهید داد. اگر شما به ارتکاب اشتباه و یا شرمندگی 

فکر کنید، صرف نظر از اینکه چقدر خوب هستید ضعیف عمل خواهید کرد.
تصاوی��ر و چش��م اندازهایی که از فکر خودتان سرچش��مه گرفته و ی��ا تحت تأثیر 
عوامل خارجی در ذهن ش��ما ایجاد ش��ده اند، قادر هس��تند که ایده ها، احساس��ات 
و نگرش های همس��و با خود را در ش��ما بوجود  آورند. س��پس آنها اقداماتی را موجب 
می ش��وند ک��ه برآین��د و نتیج��ه مش��خصی را بدنب��ال دارد. موقعیتی ک��ه در آن قرار 
می گیرید و یا قضاوت یک شخص دیگر می تواند باعث شود که فورًا در شما احساس 

خوشحالی یا غم، سربلندی یا عصبانیت، و محبوبیت یا تنهایی شکل بگیرد.
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▪نگرشها،اقداماتواحساسات
نگرش های ش��ما چه مثبت باش��ند و چه منفی، چه سازنده باشند و چه مخرب، 
منجر به ایجاد تصاویر، احساس��ات، اقدامات و رفتار متفاوتی می شوند که بر زندگی 
و رواب��ط ش��ما تأثی��ر می گذارن��د. درواقع اس��اس نگرش های ش��ما تج��ارب قبلی و 

فرضیه های پایه ای است که شما در مورد چگونگی امور مختلف دارید. 
اقدامات و رفتار ش��ما باعث ایجاد احساس��ات و نگرش هایی می شوند که همسو 
با آنها اس��ت. با استفاده از قانون برگش��ت پذیری1  شما می توانید احساس خود را با 
رفتار و عمل خود سازگار کنید. اگر طوری رفتار و عمل کنید که انگار در حال حاضر 
خوش��بخت، ش��اد، مثبت و با اعتمادبه نفس هس��تید، به زودی احساس درونی شما 
نیز همین گونه خواهد ش��د. بدانید که رفتار و اقدامات ش��ما تحت کنترل مس��تقیم 
خودتان هستند، درحالی که احساسات شما تحت کنترل مستقیم خودتان نیستند.
جنبه ه��ای بیرون��ی زندگی ش��ما به خودی خود خنثی هس��تند. در ع��وض معنا 
و مفهوم��ی که ش��ما به آنه��ا می دهید تعیین کنن��ده نگرش ها، عقاید، احساس��ات و 
واکنش های ش��ما نس��بت به آنها اس��ت. اگر ش��ما فکر خود را در مورد هر بخش��ی از 
زندگی خود تغییر دهید، چگونگی احساس و رفتار خود در آن حوزه را تغییر خواهید 
داد. و ازآنجاک��ه تنها خودتان می توانید تصمیم بگیرید که چگونه فکر کنید، توانایی 

کنترل کامل  بر زندگی خود را دارید.
▪باورهایتانراموردسؤالقراردهید

قانون باور2  می گوید: به هرچه که اعتقاد راسخ داشته باشید واقعیت زندگی تان 
می شود. باورهای عمیق شما چه درست باشند و چه غلط، رفتار و عمل شما همیشه 
با آنها س��ازگار بوده و منطبق بر آنهاس��ت. و بدانید که همه باورهای ش��ما آموختنی 

هستند. واضح است که باورهای کنونی شما از همان ابتدا با شما نبوده اند.
باورهای ش��ما تا حد زیادی واقعیت ش��ما را تعیین می کنند. خیلی وقت ها شما 
چی��زی را که می بینید باور نمی کنید. از طرف دیگر ش��ما ترجیح می دهید چیزی را 

1. The Law of Reversibility, 2. The Law of Belief

مقدمه
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ببینید که از قبل آن را باور دارید. ش��ما می توانید باورهایی داش��ته باشید که کیفیت 
زندگ��ی را باالبرده و باعث خوش بینی و خوش��بختی ش��ما ش��وند، و ی��ا می توانید در 
م��ورد خودتان و پتانس��یلی که دارید باورهای منفی داش��ته باش��ید، که عماًل چنین 
باورهای��ی همانند مان��ع از تحقق موفقیت هایی که اس��تحقاقش را دارید، جلوگیری 

خواهند کرد.
مضرترین باورهایی که ش��ما می توانید داشته باشید، باورهای خودمحدودکننده 
هس��تند. باوره��ای خودمحدودکنن��ده باورهایی در مورد خودتان و پتانس��یل هایتان 
هس��تند که مانع پیشرفت ش��ما می شوند. اکثر آنها حقیقت ندارند. اغلب آنها نتیجه 
اطالعاتی هس��تند که ش��ما آنها را بی چون و چ��را پذیرفته اید، و اغل��ب آنها از دوران 
کودکی با شما هستند. حتی اگر کامال اشتباه باشد، درصورتی که باور داشته باشید 
که نمی توانید به یک زندگی سالم و پر از خوشبختی دست پیدا کنید و یا پول زیادی 
بدست آورید، این محدودیت ها برای شما واقعیت پیدا خواهند کرد. ریچارد باخ1  در 
کتاب خود به نام رؤیاها2  نوشته است که »محدودیت های خودتان را به صورت دقیق 

موردبررسی قرار دهید، شاید شما واقعًا چنین محدودیت هایی نداشته باشید.«.
▪شمایکآهنربایزندههستید

قان��ون جاذبه می گوید که ش��ما همانن��د یک »آهنربای زنده« هس��تید و همواره 
در ح��ال جذب افراد، ایده ها، فرصت ها و ش��رایطی هس��تید که با افکار غالب ش��ما 

هماهنگ هستند.
وقتی ش��ما مثبت، خوش بینانه، عاش��قانه، و با افکار موفقیت آمیز فکر می کنید، 
ش��ما یک میدان نیروی مغناطیس��ی ایجاد می کنید. همانند ج��ذب براده های آهن 
ب��ه آهن ربا، چیزهایی که به آنها فکر می کنید به س��مت ش��ما جذب می ش��وند. این 
قان��ون توضیح می دهد که چرا الزم نیس��ت ش��ما نگران کامیابی و موفق ش��دن خود 
بوده و به منش��أ آن فکر کنید. اگر ش��ما بتوانید ذهن خود را به وضوح بر روی آنچه که 
می خواهید متمرکز ک��رده و از فکرکردن در مورد آنچه نمی خواهید خودداری کنید، 
آماده شده اید که همه چیزهای مورد نیاز برای رسیدن به اهداف خود را جذب کنید. 
1. Richard Bach, 2. Illusions
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شما با تغییر تفکر، زندگی خود را تغییر می دهید. 
▪تنهامعیارواقعی

برتراند راس��ل1  )فیلسوف انگلیسی( گفته است: »بهترین دلیل قابل انجام بودن 
یک کار آن اس��ت که تابه حال دیگران توانس��ته باش��ند آن را انجام دهند.«. در کتاب 
عهد جدید2، عیس��ی مسیح یک روش را برای تعیین درستی اصول به مسیحیان یاد 

داده است: »برای شناسایی یک اصل ثمره و نتیجه آن را بررسی کنید.«. 
به عبارت دیگر تنها س��ؤالی که ش��ما در مورد ه��ر ایده نیاز به پرس��یدن آن دارید 
این اس��ت که »آیا این ایده کار می کند؟«. آیا این ایده می تواند نتایج موردنظر ش��ما 
را ب��ه ارمغ��ان بیاورد؟ میلتون فریدم��ن3 )اقتصاددان برنده جایزه نوبل( گفته اس��ت 
ک��ه: »تنه��ا معیار واقعی برای درس��تی ی��ک نظریه یا یک ای��ده، توانایی ش��ما برای 

پیش بینی های صحیح آینده بر پایه آن است.«. 
خب��ر خوب این اس��ت که ایده ها و اصولی که ش��ما قرار اس��ت ی��اد بگیرید قباًل 
آزمای��ش  ش��ده و در زندگی و تجربی��ات میلیون ها نف��ر از مردم ثابت ش��ده اند. مانند 
هر اص��ل دیگری از اصول کائنات، این اصول نیز خنثی هس��تند. چنانکه می دانیم 
کائنات انتخابی برخورد نکرده و با همه به طور یکسان رفتار می کند. هر دانه که شما 
در زمین بکارید کائنات آن را رش��د خواهد داد. هر دانه فکری که ش��ما در ذهن خود 
بکارید نیز به خوبی توس��ط کائنات رش��د خواهد یافت و این چیزی است که کامال به 

خود شما بستگی دارد.
▪افکارخودراانتخابکنید

افراد موفق کس��انی هس��تند که نس��بت ب��ه افراد ناموف��ق به ط��ور موثرتری فکر 
می  کنن��د و رویکرد آنها نس��بت ب��ه زندگی، روابط، اه��داف، مش��کالت و تجربه ها با 
دیگران متفاوت اس��ت. آنها دانه ه��ای بهتری می افش��انند و درنتیجه زندگی بهتری 
درو می کنند. اگر ش��ما یاد بگیرید همانند افراد موفق، ش��اد، س��الم و کامیاِب دیگر 
فکر کرده و عمل کنید، به زودی ش��ما هم این نوع زندگی را تجربه کرده و از آن لذت 

1. Bertrand Russell, 2. New Testament, 3. Milton Friedman
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خواهی��د ب��رد. هنگامی که ش��ما طرز فکر خ��ود را تغییر دهید، زندگی خ��ود را تغییر 
خواهید داد. 

کائنات با کس��ی شوخی ندارد و همیش��ه خالصانه، جدی و سختگیرانه است. او 
همیشه کار خود را درست انجام می دهد درحالی که اشتباهات و شکست ها همیشه 
از خود بش��ر هستند.  او از انس��ان هایی که قادر به قدرشناسی او نیستند بیزار بوده 
و تنه��ا با افراد شایس��ته، خالص و بی ریا کنار آمده و رازهای خود را برای آنها آش��کار 

می کند.

-جانولفگانگفونگوته1

1. Johann Wolfgang von Goethe



      فصل اول
 

     فکر خود را تغییر دهید
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یک قانون در روانشناسی وجود دارد که می گوید اگر شما تصویری از آنچه می خواهید 
باشید را در ذهن خود بسازید و آن را به مدت کافی در ذهن خود حفظ کنید، به زودی 

تبدیل به همان تصویری می شوید که در ذهن شما وجود داشته است.
-ویلیامجیمز1

روزی روزگاری ی��ک زن ح��دودًا 30 س��اله، متأهل و دارای دو فرزند وجود داش��ت که 
مانند بس��یاری از افراد دیگر در خانواده ای بزرگ ش��ده بود که مرتب به او انتقاد می شد و 
غالبًا پدر و مادرش با او رفتار ناعادالنه ای داش��تند.  نتیجه چنین رفتاری در او احس��اس 
عمی��ق حق��ارت و کمب��ود عزت نفس بوجود آورده ب��ود. این زن منفی باف و ترس��و بوده و 
به طورکلی اعتمادبه نفس نداشت. او خجالتی بود و اغلب با خودش در ستیز بوده و برای 

خودش ارزشی قائل نبود. او احساس می کرد که در هیچ چیز استعداد ندارد.
یک روز که او در حال رانندگی به طرف بازار بود، ماشین دیگری از چراغ قرمز رد 
ش��ده و با او تصادف کرد. وقتی به هوش آمد در بیمارس��تان بستری بود و دچار یک 
ضربه مغزی خفیف و از دست دادِن کامل حافظه شده بود. بااینکه هنوز می توانست 
صحبت کند ولی هیچ خاطره ای از زندگی گذش��ته اش به یاد نداشت. او به فراموشی 

کامل مبتال شده بود. 
در ابت��دا پزش��کان می گفتند که این وضعیت موقتی اس��ت اما هفته ها گذش��ت 
و حت��ی مقدار کمی از حافظه او بازنگش��ت. ش��وهر و فرزن��دان او روزانه با او مالقات 
می کردن��د ولی او آن ه��ا را به یاد نم��ی آورد. ازآنجاکه وضعیت او م��وردی غیرمعمول 
بود س��ایر پزش��کان و متخصصان روزانه به او مراجعه می کردند ت��ا او را معاینه کرده و 

سؤاالت خود را در مورد وضعیتش از او بپرسند.
▪شروعمجدد

درنهایت او با حافظه خالی به خانه رفت و مصمم شد که بفهمد چه اتفاقی برای 
او رخ  داده اس��ت. او ش��روع به خواندن کتاب های درسی پزش��کی و مطالعه بر روی 
موضوع تخصصی فراموشی و از دست دادِن حافظه کرد.  با متخصصان در این زمینه 

1. William James


