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 پيشگفتار

  
 پـا  از كـار  از شـدت . رفت يم نابودي به رو و بود فروپاشيده ام يزندگ پيش سال يك
 در آن. خـورد  هـم  به عزيزانم و همكاران با روابطم. كرد فوت ناگهان پدرم. بودم درآمده
  .بيافريند عظيم دستاوردي محض، نااميدي اين كه كردم ينم فكر هم يا ذره يحت زمان

 اجمالي نگاهي. بود شده نگاشته پيش سال صد كه داد من به كتابي هايلي دخترم
 اين تاريخ طول در كردم سعي. يراز زندگ بخشيد؛ من به را بزرگ رازي كتاب، آن به
 را راز اين كه افرادي همه نبود. نيباوركرد. ببرم پي آن به و كنم بررسي را راز
 شكسپير، افالطون، مانند افرادي بودند؛ تاريخ مردمان نيتر از بزرگ دانستند يم

  .شتينينا و اديسون امرسون، لينكلن، بتهوون، هوگو، نيوتن،
 اين خواستم يم فراوان اشتياقي با »؟دانند ينم را اين همه چرا: «پرسيدم ناباورانه

در  كه پرداختم افرادي جستجوي به پس. بگذارم انيدر م جهان دممر كل با را راز
  .دانستند يم را راز و بودند حيات ديق

 ،آغاز كردم را جستجو وقتي شدم. ربا آهن به تبديل. يافتم را ها آن يكي يكي
  .شدند كشيده طرفم به يگرياز د پس يكي زنده بزرگان
 عالي يا رهيزنج. داد يم ارتباط بعدي معلم به مرا او ،كردم يم پيدا را معلمي وقتي

 مسير در و كرد يم جلب را نظرم ديگري چيز ،داشتم يبرم گام اشتباه مسير در اگر. بود

 لينك تصادفاً اينترنتي جستجوي در اگر. ديرس يم راه از بعدي بزرگ معلم جديد،
 در ار راز هفته چند طي. دميرس يم ديگري اساسي اطالعات به ،زدم يم را اشتباهي

  .يافتم را آن امروزيِ متخصصان و كردم بررسي گذشته قرون
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 دو در عرض بود. كرده پر را ذهنم ،فيلم قياز طر جهان مردم راز به معرفي رؤياي
 بشناسند، را آن گروه اعضاي همه بود الزم. آموخت را راز من، فيلم توليد گروه ماه
  .نبود ريپذ امكان داشتيم را مشانجا قصد كه كاري براي تالش آگاهي اين بدون زيرا

 ايمان با پس بوديم؛ آگاه راز از اما نداشتيم، نظر مد فيلم براي را خاصي معلم
 در آن بزرگان اين اغلب كه جايي ؛پرواز كردم متحده اياالت تا استراليا از كامل
 در سراسر معلمان نيتر بزرگ از نفر 55از  راز گروه ،بعد هفته هفت. كردند يم زندگي
 كه يهر قدم با. بود ساعت 120از  بيش فيلم زمان. بود گرفته فيلم متحده اياالت
 معناي به. كرديم استفاده راز فيلم تهيه براي راز از ،كشيديم كه نفسي هر و ميبرداشت
. شد مي كشيده سمتمان به فيلم، تكميل راستاي در كسي هر و يزيهر چ كلمه واقعي
  .مددرآ نمايش راز به بعد ماه هشت

 به اعجازآميز هاي داستان سيل شد، عرضه دنيا مختلف در نقاط فيلم وقتي
 نجات بيماري و افسردگي شديد، درد از كه نوشتند يم برايمان مردم: آمد سمتمان

 بستر از حتي و بودند رفته راه كننده رانيو يا از حادثه بعد بار اولين براي. اند كرده پيدا
 مبالغ توانستيم. شد مي فرستاده رمنتظرهيغ هاي چك مانبراي. بودند آمده بيرون مرگ

 شريك كاست، و كم بي اي خانه تدارك براي راز از مردم. آوريمدست  به سرشاري
 ريتأث تحت ها تجارت بسياري. اند كرده استفاده مقام ارتقاي و شغل اتومبيل، زندگي،

 روابط نكهيبر ا مبني شنيديم يا كننده دلگرم هاي داستان. اند شده متحول راز
  .بهتر شده است فرزندان، با زده آشوب

 كه بوده كودكاني طرف از ،ايم كرده دريافت كه هايي داستان نيتر جالب از برخي
 يا اند گرفته بااليي درسي نمرات ،مثالً. اند رسيده شانيها خواسته به راز از استفاده با

 با را خود دانش تا دهيالهام بخش پزشكان به راز. اند كرده پيدا را دلخواهشان دوستان
 با را خود دانش تا كردند ترغيب را مدارس و ها دانشگاه و شوند سهيم مارانشانيب

 شد داده امكان سالمت بخش در شاغل هاي باشگاه به. بگذارند ميان در دانشجويان
در  مردم ،ايسراسر دن هاي خانه در. كنند برخورد ديگري طرز به خود مشتريان با

 در شان خانواده افراد و عزيزان با را خود آگاهي تا دهند مي مهمماني شانيها هخان
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 ده تا گرفته پر يك از ؛كند خود جذب را زيادي چيزهاي توانسته راز. بگذارند ميان
  .شده است حاصل فيلم اكران از پس ماه چند ظرف ها اين همه. دالر ميليون
 مردم نفر ميلياردها براي كه هست وز همهن و بوده اين راز فيلم توليد از من قصد

 يافتن تحقق روز هر فيلم كننده هيته گروه. بياورد ارمغان به نشاط و شادي زمين روي
 دريافت جهان نقاط اقصا از نامه هزار هزاران روز هر ما. كنند مي تجربه را نيت اين
 براي تا نويسند مي نامه برايمان يتيو مل نژاد هر و سال و سن هر از مردم. كنيم مي

 نتوانيد آگاهي اين با كه نيست كاري. كنند قدرداني اند برده فيلم تماشاي از كه لذتي
 كه را چيزي تواند مي راز. كجاييد و هستيد كسي چه كه نيست مهم. دهيد انجام
  .دهد قرار ارتانيدر اخت خواهيد مي

 كدام هر. ايم دهكر اشاره بزرگ مربي و ارشادكننده وچهار ستيب به كتاب اين در
 ،حال اين با و رسانند مي مردم از انبوهي نظر و سمع به فيلم قالب در را كلماتشان

 درباره ارشادكنندگان هاي حرف دربرگيرنده كتاب اين. زنند مي را واحدي حرف گويي
 همه من. است در عمل راز از استفاده گونه معجزه هاي داستان بازتاب و راز

بازگو  ام آموخته كه را ميانبري هاي راه و ام كرده بيان ساده زبان به را هايم دانستني
  .سازيد محقق را تان رؤيايي زندگي بتوانيد تا ام كرده
 خواهم مي كه است اين علتش. كنم يم ادا تأكيد با را »شما« كلمه ،كتاب تمام در
 از قتيو. ام نوشته شما براي را كتاب اين كه كنيد احساس و بدانيد خواننده شماي
 كه است اين قصدم. سازم مي برقرار شخصي ارتباط شما با كنم، مي استفاده شما لفظ

 شده نوشته شما براي كتاب اين زيرا كنيد، برقرار ارتباط كتاب صفحات با بتوانيد
 توانيد مي چگونه فهميد مي ،ديشو يم آگاه راز از و زنيد مي ورق را كتاب وقتي. است
 تبديل خواهيد مي كه كسي آن به توانيد مي چگونه و باشيد هستيد كه كسي آن

 كه عظمتي و شكوه با كتاب اين در شما. هستيد كسي چه كه شويد مي متوجه. شويد
  .شويد مي آشنا كشد مي را انتظارتان




