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 است. شده یهتهاین مطلب برای مطالعه شخصی شما 
 

 

 فصل اول

و  شود و با تکراردهد کمی در آن بهتر میمغزتان هر دفعه که چیزی را مورد آزمایش قرار می

بنابراین با تمرین مدام )حتی در شرایط سخت( راه صحیح پرتاب ؛ کندتر رفتار میمداومت، هوشمندانه

 شود.میکند و در آخر موفق به داخل سبد را پیدا می

ها واضح و از من بپرسید راز پیروزی افراد موفق چیست؟ پاسخ من این است؛ هدف برای آن اگر .1

کنند. باپشتکار ادامه هایشان را اجرا میآموزند، آموختهبه هدفشان، می روشن است. در مسیر دستیابی

درک عمیق و به کار بستن این موضوع یعنی رسیدن به هدف. دهند تا موفقیت را به آغوش بکشند. می

 به همین سادگی!

 

گیرید که یابید. باید یاد بوقت به آن دست نمیطلب باشید وگرنه هیچ. باید نسبت به هدف خود جاه2

 «ترین کار زندگی شماست.هدف شما، مهم»

دانیم از چه شهامت وار نسبت به اهداف خود حس فوریت داشته باشید. اغلب ما نمیصبرانه و دیوانهبی

قدرتمندی برخورداریم. حقیقت این است که همه ما تمام منابع الزم را برای دستیابی به اهدافمان در 

 ایم که این منابع در خدمتمان قرار گیرند.م نکنیم، در حقیقت اجازه ندادهاما اگر اقدا؛ اختیارداریم

 

کنید. تر کار میسخت مهم است، اهدافتاندانید . اهداف بزرگ و مهم در سر بپرورانید. وقتی می3

 یابد.درنتیجه شانس شما هم برای دستیابی به اهدافتان افزایش می

شوند. هدفی که توانایی رسیدن به آن رادارند حتی نزدیک هم نمیحقیقت این است که بیشتر مردم به  

کنند توانا هستند. این واقعیتی بزرگ است که بیشتر مردم از آن ها بیشتر ازآنچه تصور میتمام انسان

شان استفاده میهای درونیتواناییدرصد  11حداکثر از  ها انساناند. دانشمندان بر این باورند که غافل

 کنند.

 

 شان است.های درونی. داشتن هدف سخت روشی ایده آل برای کمک به مردم در شناخت توانمندی4



 راز میخکوب کردن موفقیت 5برگه تقلب کتاب 

 

2 www.zendegienab.com 

 است. شده یهتهاین مطلب برای مطالعه شخصی شما 
 

 

خود شوند به این معنی است که اهداف کوچک خودبهمان محقق میکه اهداف بزرگ زندگی. وقتی1

 اند.برآورده شده

دافی تعیین کنید که تا آنجا که ممکن است هدف خود را دشوار کنید و اه»مارک مورفی معتقد است: 

برای رفاه دائمی شما واقعا حیاتی است. اهداف بلندپروازانه، فعاالنه شمارا درگیر کرده و بر ذهن تسلط 

 «.یابندمی

 

 به خاطر بسپارید:

مان برسیم که اهدافی سالیانه را برای خود تعریف کرده توانیم به اهداف بزرگ زندگیزمانی می -1

 باشیم.

 خودمان رسیده باشیم. خود برسیم که به اهداف ماهانه توانیم به اهداف سالیانهزمانی می -2

توانیم به اهداف ماهانه خود برسیم که انجام کارهای مهم روزانه را تبدیل به عادت کنیم. زمانی می -3

 پردازم(طور کامل به این موضوع می)در فصل پنجم به

 

ب ورودی به مغزتان خصوصا در اولین ساعات روز دارد. پس در شما ارتباط مستقیم با مطال . انگیزه6

 بخش بپردازید.های الهاممطالب موفقیت و کتاب ابتدای روز حداقل نیم ساعت به مطالعه

 

عالیقش را در کودکی جستجو کند در دوران کودکی و بلوغ عالیق آدمی شکل  تواند ریشه. انسان می7

 گیرد.می

نیرومند است. در زبان یونانی به معنای الهام گرفتن از یکی از خدایگان است. عالقه احساسی قوی و  

شان اید افرادی را که در زندگیاشتیاق وقتی است که شما برای چیزی هیجان زیادی دارید. آیا دیده

کنند؟ با چه انرژی و وقتی عاشق موضوعی هستند، چطور روز و شب در پی دستیابی به آن تالش می

 .معناست، انگار شب و روز برایشان فرقی نداردکنند؟ انگار زمان برایشان بیکار می اشتیاقی
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ریزی یک هدف مشخص و بزرگ است. شما باید هدفی را دنبال کنید که کلید موفقیت شما در پی»

 «.بیشترین عالقه را به آن دارید و روز و شب در فکر آن هستید

 

اید موفقهرحال شما تصمیم گرفتهموفق اطرافتان گسترش دهید. بهحال روابط خود را با افراد . درعین8

 تر شوید و باید از همین حاال یاد بگیرید با افراد موفق ارتباط برقرار کنید.

 دارد.از هدفتان دورنگه می شمارااولین لوحه: کنترل مواردی که 

روز یی که در طول شبانهکارهاکم به مدت یک ماه تمامحذف کارهای غیرضروری: شما بایستی دست

دهید را یادداشت کنید. با این روش از کارهای بیهوده و غیرضروری که ناخودآگاه و از روی انجام می

ها و کارهای جایشان فعالیتها را حذف کرده و بهتوانید آنشوید. میدهید مطلع میعادت انجام می

 سازنده در جهت رسیدن به اهدافتان را بنویسید.

 

 بخشد.ها بیشتر میبرد به آنداوند از شاکر بودن بندگانش لذت می. خ9

انگیز شکرگزاری را به کار تان نیاز دارید که قانون شگفتشما برای موفقیت در تمام مراحل زندگی

با حسرت بنگریم و بعد بگوییم که ما شاکر  یمانها داشتهشکرگزاری به آن معنا نیست که ن. ببندید

ها با احترام و تشکر از خداوند بابت داشتن خداوند هستیم. قانون درست شکرگزاری تمرکز برداشته

 ها شکرگزار خداوند باشید.هایتان بنگرید و بابت آنها است. شما باید به داشتهآن

 

کیلوگرم از وزنم را  8خواهم مثال: ننویسید، من میطور . اهداف را مثبت و در زمان حال بنویسید. به11

 رسم.کم کنم، بلکه بنویسید: من در مدت ... روزبه وزن ایده آل خودم یعنی ... کیلوگرم می

 

. هر هدف و آرزویی که در سردارید و متعلق به وجود خودتان است را مکتوب کنید. هرگز اجازه 11

فقط به اهدافتان فکر »دارد: دارن هاردی در ادامه عنوان می ندهید دیگران برایتان تصمیم بگیرند.

تهیه و ثبت «. ها ماندگارترندترین حافظهترین جوهرها از قویها را روی کاغذ بنویسد. کمرنگنکنید، آن
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است. هدفی که روی کاغذ نیاورید، صرفا خیال محض است، همه مردم  مؤثرها بسیار فهرستی از خواسته

ها، مشکالت و نظمیها اغلب میان بیسردارند. تا وقتی اهدافتان را روی کاغذ ننویسید، آنهایی در خیال

 شوند.هیجانات ناشی از کارهای روزمره گم می

 

 بندی اهدافدسته

 خواهید؟تان چه میتصمیم بگیرید که دقیقا در هر حوزه کلیدی از زندگی 

 های زیر بنویسد:زمینهترین اهدافتان را در در این مرحله شما باید مهم

 وکارکسب-1

 وضعیت مالی و دارایی -2

 وضعیت سالمت جسمانی -3

 خانواده -4

 ارتباط باخدا و مسائل معنوی -1

 سبک زندگی و روابط -6

 یادگیری و کسب مهارت برای پیشرفت -7

 تفریح و مسافرت -8

 

 فهرستتان هستید به دو نکته مهم توجه کنید: وقتی در حال تهیه. 12

 تنها به خشنودی خداوند فکر کنید. (1

 به رضایت درونی خودتان بیندیشید. (2

 

توانید ای ثابت بمانید. شما در حال حرکت می. اشتباه رفتن بهتر از این است که عمری را در نقطه13

شما کاری ساخته « سیستم هدایت خودکار»اشتباهات خود را اصالح کنید. ولی در حالت سکون از 

 نیست.
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 های هدفویژگی

 شده باشد(شده و تعریفصحیح بودن هدف )هدف تعیین •

گیری و ارزیابی باشد. )برای هر هدفی چندین معیار سنجش تعریف کنید. درواقع این کار اندازهقابل •

 هایتان را ارزیابی کنید.(سازد تا برنامهشمارا قادر می

 یافتنی باشد.دست •

 شد.هایتان بامرتبط با عالیق و ارزش •

هر هدفی یک »نویسد: می« عادت به موفقیت»حساسیت زمانی داشته باشد. مک داگالس در کتاب  •

ای باید وجود داشته باشد که در یکشود، ارادهزمان معین دنبال میمدت مشخص دارد؛ یعنی در یک

راحی کنید بندی مناسب طعملی و زمان )برای هدف خود برنامه«. زمان خاص این هدف به نتیجه برسد

 و خود را متعهد به اجرای آن کنید.(

 دارای ترتیب و اولویت باشد. •

هایتان با افرادی که مثل شما به دنبال موفقیت نیستند، مشورت هرگز! راجع به اهداف و بلندپروازی

ها ها مثل شما تصمیم ندارند از یک زندگی هدفمند و پرشور برخوردار باشند. آننکنید. مطمئنا آن

زنند، با افکار ناقص و باورهای غلط و ل شما تمرین و پشتکار ندارند و تنها تاجی که به سرتان میمث

ای است که کنند. زندگی شما هدیهپاره میهایتان را پارهنظری و حسادتشان تمام لوحشاید هم تنگ

 اش کنیدبه شما تقدیم شده تا خودتان زندگی

اگر فرد هدفی داشته باشد ولی خودش را برای تحقق آن به هدف بدون عمل چیزی جز توهم نیست. 

اکنون با چه کمبود امکاناتی روبرو هستید، خورد. مهم نیست همچالش نکشد، آب از آب تکان نمی

فقط شروع کنید تا ببینید که خداوند چقدر عالی تمام کمبودها را برایتان جبران و مسیر را برایتان 

 کند.هموار می

تحرکی و دست روی دست گذاشتن انسان را در بی»نویسد: مالتز روانشناس برجسته می دکتر ماکسول

های جسمانی و کند. همچنین ممکن است منجر به انواع ناراحتیمواجهه با مسائل، عصبی و ناتوان می

 «.روحی برای فرد شود
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 شود.یهای بیشتری را امتحان کنید، احتمال رسیدن به هدفتان بیشتر م. هرچه راه14

 

 فصل دوم

 دبه حقیقت بپیوند یایشرؤکه کند، قبل از اینها قفل و زنجیر آدمی طرز تفکرش را با محدودیت اگر .1

است قدرت تجسم  یرگذارتأثهاست که تجسم روی زندگی بشر از همان آغاز شکست خواهد خورد. قرن

و اهدافش بوده است. در  یاهارؤبشر برای دستیابی به  شدهترین ابزارهای شناختههمواره یکی از برجسته

هایش، راه تجلی ها این موضوع را درک کرده بود که تمرکز و تجسم بر خواستهتمام طول تاریخ انسان

هرگز توپی پرتاب نکردم، مگر اینکه از »گفت: ای میگشاید. جک نیکوالس، گلف باز افسانهها را میآن

 «.رکز از آن را در سر داشتمقبل تصویری دقیق و متم

هایی که هایی بزرگ از سرزمینها قبل از شروع جنگ، نقشهناپلئون بناپارت مدت»اند؛ مورخان نوشته

های رنگی که بیانگر فتح و پیروزی بودند، داد و با پرچمکرد در مقابلش قرار میبایست فتحشان میمی

ها، نقطه رویارویی با دشمن و حتی و اهدافش اعم از طول رژهها کرد. او تمام برنامهها را تزیین مینقشه

 «.کردنوشت و تجسم میاشتباهاتی که دوست داشت دشمن مرتکب شود را دقیقا می

 

 

هدف، یاد بگیرید تجسم خالق و هدفمند انجام دهید تا تغییرات مورد های بیپردازیجای خیال. به2

پردازی متفاوت است. خیالباید آگاه باشید که تجسم خالق با خیالتان پدیدار شوند. انتظار در زندگی

کنید، افکارتان پردازی میکه خیالهدف و آشفته نیست. معموال وقتیپردازی، چیزی بیش از تجسم بی

پرد. بیشتر مواقع و در پرش فکری، افکار جدید وارد ذهنتان میهدف از این شاخه به آن شاخه میبی

کشانند. درنتیجه ارتباط بین این افکار، خط فکری جدیدی پدید میدنبال خودشان می شوند و فکر را

 آورند.
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ذهن را  درواقعکنید، وقتی شما ذهنتان را متمرکز می« طرف مرکزعمل جذب چیزی به»یعنی « تمرکز». واژه 3

زمانی که در کشانید. دارید و در حین انجام مدام به سمت آن ایده میروی انجام عملی خاص ثابت نگه می

هایی کنید. انرژیهای عظیم نهفته در ذهن را تحریک و آزاد میکنید، انرژیتمرکز می کمال آرامش

های نو حلها و راهاید. این کار دریچه ذهن شمارا به سمت ایدهخبر بودهها بیحال از آنکه شاید تابه

 کند.باز می

                                          

دهد که تمرکز ذهن را در حالت عادی قرار میکند. درحالیوبرهم عایدتان می. ذهن آشفته نتایج درهم4

 دهد تا نتایج عالی برایتان به ثمر بنشیند.تان را به سمت هدفتان سوق میو تمام نیروها و انرژی درونی

 م این است که یک مکان خوب برای انجام تمرینات پیدا کنید.اولین کار برای شروع تجس

 

 باشد.« خداوند اراده»هایم باید بر طبق بسیار مهم این است که خواسته . نکته1

 

، برای امور سپس بهتری بر ذهن نیمه هوشیارتان بگذارد. یرتأث. حتما از تصاویر رنگی استفاده کنید تا 6

ببندید. احساس  ی و هر هدف دیگری که دارید، به همین نحو عمل کنید.تحصیالت، خانواده، امور معنو

آرامش و امنیت خاطر داشته باشید. به بدن خود استراحت بدهید و تصور کنید تمام عضالت بدنتان در 

زندگی مزاحمتان  اند. استرس و اضطراب را به حداقل برسانید. اگر افکار روزمرهراحتی و استراحت کامل

ها حساس نشوید. به هر ترتیب آرام و در ها ندهید و راجع به آنترین اهمیتی به آنکوچک شوند،می

 توازن باشید.

 

. برای اینکه فرآیند تخیل شمارا خسته نکند حتما باید از انجام آن لذت ببرید و درواقع تمرین تخیل 7

 بخش باشد.های دوران کودکی برایتان لذتباید مانند بازی
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های پرانرژی و توانید خود را در محیطر چه هست، خودتان را در محیط آن قرار دهید. تا می. هدفتان ه8

مثبت قرار دهید. از باالترین سطح هدفتان، تصویر ذهنی بسازید. مرتب به تجسم درآمد دلخواه شیوه 

 ید.زندگی موردعالقه خود بپردازید. تا حد امکان همه جزئیات را در تصاویر دلخواهتان بگنجان

 بخش مهم تجسم است که باید مثبت و در زمان حال بیان شود. یدیتأکعبارات 

 صورت فرمان به خود تلقین کنید.را محکم و به یدیتأکعبارات 

                                                                

الزم است نقاط ضعف خود  روی نقاط قوت خود داشته باشید. ای یژهو. برای دستیابی به اهدافتان، تمرکز 9

های با کالم استفاده گاه از موسیقیهیچ. 11 کارکنید تا تبدیل به نقاط قوتتان شوند. ها آنروی  را بشناسید.

 نکنید.

شود که تصاویر ذهنی تا جایی که . به تمام جزئیات محیط هدفتان دقت کنید. این کار باعث می11 

 دارد باتجربه واقعی هدفتان یکسان شود.امکان 

هایی از هدفتان که های رنگی استفاده کنید. عکساز عکس مؤثرترتوانید برای تصویرسازی . می12

اید را اضافه یافته سپس احساس غرور حاصل از مالکیت، رضایت از داشتن هدفی که به آن رسیدهتحقق

 کنید.

دهد، ها و عمل شما پاداش نمیدنیا به دانسته»دهد: وضیح میت« مبانی موفقیت»جک کنفیلد در کتاب  

وتحلیل، برنامهدهد. تعداد زیادی از مردم غرق تجزیهها به شما دستمزد میبلکه برای عمل به آن دانسته

 «.کار شوندبهکه تنها کاری که باید بکنند این است که دستشوند درحالیدهی میریزی و سازمان

 

تنها وظیفه ما این است که مقصد را مشخص کنیم و به سمتش حرکت کنیم. در طول  بسپارید:به خاطر 

 مسیر، تمام ابهامات برایمان روشن خواهد شد.

 

 

 زد.ها به پاداش، وسوسه دست کشیدن از رژیم را پس می. در حقیقت محققان دریافتند که تمایل آن13
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های رسیدن به آن را برای خودتان مشخص و گیرید، پاداشوقتی هدفی در نظر می به خاطر بسپارید:

مکتوب کنید. همچنین دقیقا حس رضایت رسیدن به آن پاداش را تجسم کنید و مشتاقانه منتظر 

 پاداش باشید.

شود. هیچ وسوسه مزاحمی برای رها کردن راحتی انجام میوقتی شرایط زندگی عالی باشد، همه کارها به

 که یهنگامشوند و ا وقتی موانع سخت و مشکالت یکی پس از دیگری آشکار میام؛ کار وجود ندارد

ای است که اینجا همان نقطه« رها کردن کار!»رسد. شرایط بر وفق مراد نیست، وسوسه بزرگ از راه می

ها و افکار قدیمتان جدا شوید. فقط تالش بیشتر و زند. از پیله محدودیتتان را رقم میسرنوشت پیروزی

 تان را تضمین خواهد کرد.ادامه دادن پیروزی

 

 فصل سوم

بار انجام دهید. هرگاه کاری را شروع کردید حتما آن را به نتیجه برسانید )حتی کاری را فقط یک هر .1

شان بیشتر مردم دو دغدغه اصلی در زندگی اگر نتایج کوچک بودند( سپس به سراغ کار دیگر بروید.

ها این است که ما حس مسئولیتدوم کمبود زمان. شاید دلیل وجود این دغدغه دارند، اول کمبود پول و

 پذیری کاملی نسبت به پول و زمان خود نداریم.

کنیم. مان چه میکند که با زندگیکنیم، تعیین میروز خود را چگونه سپری میساعت شبانه 24اینکه ما 

روز نیاز ساعت خواب در شبانه 8بهینه از آن، به حدود  همه ما برای افزایش انرژی فیزیکی و استفاده

 داریم.

 

 بین باشید، وقت مناسب و کافی را برای انجام هر کار در نظر بگیرید.. یک اصل مهم این است که واقع2

 

شود. اصل تمرکز یعنی تر می. تمرکز مانند یک ماهیچه است که هر چه بیشتر روی آن کارکنید قوی3

 .پرتی و باپشتکار، کار را تا به اتمام برسانیدکنید، بدون حواسوع به انجام کاری میکه شرهنگامی
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دقیقه طول می 21طور میانگین شود، بهدهد زمانی که حواس فرد پرت میهمچنین مطالعات نشان می

 کشد تا تمرکزش دوباره به کاری که به آن مشغول بوده بازگردد.

 

ها را دچار گرسنگی ها تمرکز کنید، به مسائل خوراک نرسانید و آنلحها و راه. بیشتر روی فرصت4

 کنید.

 

شود، پس یاد بگیرید از این قانون به . به هر چیزی برای مدت کافی فکر کنید بخشی از روان شما می1

 حل تمرکز کنید.خورید، بر یافتن راهسود خود استفاده کنید یعنی وقتی به مشکلی برمی

 

اند که برای رسیدن به اهدافتان باید انجام دهید. معموال به هم همان کارهای مهمی ها،. اولویت6

بایست از توانید به اوج عملکرد خود برسید. پس ابتدا میهای واال نمیبدون تعیین هدف .اند وابسته

ز بلندمدت خود اندابینانه برای چشمپیدا کنید. در ادامه یک برنامه رفتاری واقع یخودآگاهاهداف بلندمدت 

 بنویسید.

تان را های زندگیترین اولویتترین کاری که باید انجام دهید این است که مهمدر حقیقت ابتدایی

 مشخص کنید.

 

دهم! در این موضوع مدت خود چارچوب زمانی مشخص کنید و تأکید میهای کوتاه. حتما برای هدف7

پسندید تعیین نکنید، بلکه آن طوری در ه خودتان میبینانه عمل کنید! مهلت را آن طوری کحتما واقع

ترین باورها و ها، عمیققبل از انجام هر کاری ارزش نظر بگیرید که عمال بتوانید کار را به نتیجه برسانید.

کنید که برای سازگاری بیشتر کارهای خود با  سؤالاید بررسی کنید. از خود اهداف خود را که نوشته

 تان دست به چه تغییراتی باید بزنید.های زندگیاولویت
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ازآنجایی آورند.درصد نتایج مهم را به وجود می 81درصد از کارهای هستند که  21تر . به عبارت ساده8

مان بر اساس کارایی که هر یک از ما در ساعات خاصی از روز کارایی بهتری داریم، تنظیم برنامه روزانه

 است. شخصی از اهمیت باالیی برخوردار

 

دهد. همچنین با این روش در ادامه تسلط بر کارها را به شما می العادهآمده احساس فوقدست. نتایج به9

 دهید.روز با تمرکز بیشتری کارهای دیگر را انجام می

 

آن کار به نظرتان  انجامدارید، هر چه بیشتر کار را در ذهن خود نگه». یک واقعیت دیگر این است: 11

دهیم، اندازه زمانی که به آن اختصاص میکارها به»گوید: قانون پارکینسون می «.خواهد آمدتر سخت

کند ای افزایش پیدا میاندازهمشکل اینجاست، پیچیدگی و اهمیت کار به«. شوندمنبسط یا منقبض می

 وقت موجود را پر کند.که تمام

 

باید بر روی کارتان تمرکز کنید و اجازه ندهید . فقط به یاد داشته باشید کل یک ساعت و نیم را 11

 موضوعی حواستان را پرت کند.

« نه»گفتن طور کامل )هم ازلحاظ فکری و هم ذهنی( از کار خود جدا شوید. . در زمان استراحت به12

دهید. معموال این ترین هدایایی است که به خودتان میارزش یکی از بزرگبه کارهای غیرضروری و کم

 کارها توقعات دیگران از شما برای انجام کاری است. قبیل

 

هرحال رویارویی با مشکالت در زندگی برای هر فردی گریزناپذیر است، اما استفاده از خالقیت . به13

ساعت وقت  2اگر شما در طول هرروز  خود فرد بستگی دارد. برای غلبه بر مشکالت فقط و فقط به اراده

دیگر حدود یک عبارتاید، بهدادهساعت در سال را ازدست 731طور متوسط به برای تلویزیون بگذارید،

 اید.دادهماه از سال را ازدست

 دهم.عنوان تفریح این کار را انجام میآیا این فاجعه نیست؟ شاید بعضی از شما در جواب بگویید من به
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طرفه هستند. هایی یکنترنت، فعالیتتماشای تلویزیون و استفاده از کامپیوتر و ای به خاطر بسپارید:

 مثبت کافی بر احساسات ندارند. یرتأثطرفه و غیرتعاملی های یکفعالیت

 

 

کنید و فقط این شما هستید که موفقیت را برای خود تعریف می». این حقیقت را درک کنید: 14

 «.موفقیتتان تا آنجا که خودتان بخواهید پیشرفت خواهد کرد

بریم، کارهایی که ما را به ها لذت میکنیم که از آناین است که به کارهایی عادت میتمایل طبیعی ما 

حال برای پیشرفت باید کارهایی که در آن مهارت دارید را واگذار کنید تا اند. درعینجایگاه امروز رسانده

می صبور باشید و بتوانید به کارهایی بپردازید که به هوش، مهارت و توانایی بیشتری نیاز دارد، پس ک

 دست به این کار بزنید.

 

 فصل چهارم

مشخص کنید، برای رسیدن  خواهید یمکه آنچه را  کند یمشما فقط زمانی شروع به پیشرفت  یزندگ .1

کاترین پاندر در  کنید. ها برنامهکنید و هرروز بیشتر وقت خود را صرف اجرای این  یزیر برنامهبه آن 

شوید. اگر اگر هدفی معین نداشته باشید، قربانی اوضاع و شرایط می»نویسد: می« قانون توانگری»کتاب 

خواهید، گیرید و اگر ندانید که چه میآرزوهایتان قطعی و روشن نباشد، زیر سلطه اطرافیانتان قرار می

ی آورد. به همین دلیل زندگی افراد فعل پذیر سرشار از آشفتگذهنتان اوضاع و شرایط آشفته به بار می

 «.است

این است که بدانید قرار نیست به یک آدم دیگر تبدیل شوید یا « تجسم»ترین نکات درباره یکی از مهم

تان تمرکز کنید و سپس دیگران را تغییر بدهید. بلکه هدفتان این است که روی خود و ساختار روانی

 تر شود.بخشپربارتر و رضایت تانشخصیتتان را رشد بدهید تا زندگی
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تنها چیزی که قادر خواهد بود بین فرد و سعادتش جدایی بیندازد، حالت روحی و برداشت ذهنی خود  .2

کنیم. درواقع ما با این روش با دنیای پیرامونمان او است. این همان روشی است که ما با آن زندگی می

اساس موفقیت بدون توان چنین گفت که فکر، تولید و محصول ذهن ماست و می .کنیم یمارتباط برقرار 

مان، طرز فکر ما است. درواقع این ذات افراد است که ارزشمند است. دکتر در نظر گرفتن زمینه انتخابی

گونه شود که هیچواقع می مؤثرخود تلقینی زمانی »نویسد: می« قدرت فکر»ژوزف مورفی در کتاب 

پذیرد نه کلمات و سخنان را می تعارض ذهنی ایجاد نکند. ضمیر باطن فقط اعتقادات و باورهای ما

 دهم.در فیلم آموزشی کتاب بیشتر راجع به این موضوع توضیح می«. توخالی را

 

کند. درواقع یک فکر منفی، واکنش ذهن ما به اتفاقات اطراف . افکار منفی به شیوه واکنشی بروز می3

 ماست.

 

ترین مانع برای بزرگ کر منفی تبدیل به. زندگی جریانی است با موانع بسیار. افراد با داشتن طرز ف4

 رسند.های بزرگ نمیگاه به موفقیتشوند و هیچخودشان می

 

هرروز و در هر حالت روحی باید مراقب ذهن خود باشید. هرگز چیزی که در محیط  به خاطر بسپارید:

 ضروری است.کنم این مراقبت بسیار می یدتأکگذرد را در آن تلنبار نکنید. پیرامونتان می

 

ها افکار مثبت و سازنده در ذهن میدهد که تمامی آن. نگاهی اجمالی به زندگی افراد موفق، نشان می1

اند که نوع نگاهشان به مسائل و مشکالت، باید نگاه پنداشتهها همواره در ذهن خود میاند. آنپرورانده

توان قبل از چهلچگونه می»در کتاب  یدند.دها و پیروزی باشد و این توان را در خود میغلبه بر آن

شده که هایی عالی و مثبت بیانسه کلید مهم در مورد داشتن اندیشه« سالگی پیروزی را در آغوش کشید

 اند از:عبارت
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 ها باید آزادانه جریان یابند و دارای جسارت و قاطعیت باشند.اندیشه -1

 بزرگ تمرکز کنیم. بهتر است همواره روی یک اندیشه -2

 ...ها به یک واقعیت بیرونی تبدیل شوندباید روی افکار خود پافشاری کنیم تا آن -3

 

توانمندی بالقوه انسان در تعیین و هدایت طرز تفکرش، قاره جدیدی است که هنوز کشف نشده. . 6

هایش، از آن تمام ایده آل کشد تا فرد آن را بشناسد و برای رسیدن بهدنیایی پر از امکانات که انتظار می

 استفاده کند.

  

اگر موضوعات «. آوریدمیبر هر چیزی تمرکز کنید، مقدار بیشتری از آن را به دست ». پیام این است: 7

کند. خوشایند را تجسم کنید، اتفاق خواهند افتاد. البته همین موضوع در موارد ناخوشایند نیز صدق می

 اندازد.پرتاب توپ به درون دریاچه است، همیشه آن را درون آب میبازیکن گلفی که مدام نگران 

 

نوا شوید، طی زمانی کوتاه جای افکار ها همها ورود پیدا کنید و با آن. اگر به بحث و گفتگوهای آن8

 گیرد، این حالت یعنی آغازی برای سقوط و شکست!سازنده و خالقانه ذهنتان را افکار منفی و مخرب می

 د تقویتی برای قد کشیدن افکار مثبتچهار کو

 هم باشید.شدن به آدمی مثبت، باید خواهان آنبرای تبدیل .1

 کوه کاملی از طال داشته باشید .2

 ای دارد!فکر بدون عمل چه فایده .3

 برچسب غیرممکن را از ذهنتان بردارید .4

 

دارم هرگاه همین موارد . به حرف مردم کاری نداشته باشید. به هدف خودتان بچسبید. اطمینان کامل 9

 تان خواهید بود.های بزرگی در زندگیکوچک را رعایت کنید، شاهد دگرگونی
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 فصل پنجم

که هستیم باالتر برویم و در هر زمینهوجودی، قدرت درون ما این است که با مدد آن ازاینجایی هدف .1

 خواهیم رشد کنیم.ای که می

 

تر و فراتر از منطقه امن خود تر بیندیشید. همواره اهدافتان را سخت. همیشه خود را وادار کنید گسترده2

بزرگ در زندگی هستید. داشتن افکار بزرگ برای  های یشرفتپبه قرار دهید. شما همواره محکوم

عنوان « بیندیشید و ثروتمند شوید»ناپلئون هیل نویسنده کتاب  آورد.ذهنتان درایت و تمامیت به بار می

اش با غول صنعت فوالد اندرو کارنگی آشنا شد. در یکی از دیدارهایشان، دوران جوانی کند که درمی

های عنوان آدمدرصد از مردم به 98شاید برایت جالب باشد که بدانی تقریبا »کارنگی به هیل گفت: 

 «.شوند که معموال هیچ هدفی در زندگی ندارندناموفق شناخته می

 وع مهم را بدون هیچ غرغر کردنی بپذیرید:. در ابتدای راه باید دو موض3

 تان هستید این حقیقت محض را بپذیرید.درصد زندگی 111الف( شما مسئول 

 درصد متعهد باشید. 121تان باید ب( برای موفقیت در هر گوشه از زندگی 

نهایت تالش خواهید از زمان کافی برای درست به انجام رساندن کارها با فرانکلین اعتقاد داشت؛ اگر می

 راه پیش رودارید:و وقت برخوردار باشید، به یاد داشته باشید فقط یک

کارها به ترتیب اهمیت و ارزششان، زمان الزم را اختصاص دهید. فقط در این صورت باید برای تمام»

های متوالی بر طول عمرتان افزوده خواهد است که زندگی شما رنگ و بویی تازه خواهد یافت و سال

 «.شد

 

هایمان است که در طی زمان به توان گفت؛ منشا هر رفتار ما در زندگی، انتخابکالم می. در یک4

موفقیت یا شکست شما »نیدو کوبین تاجر، نویسنده و سخنران گفته است:  شوند.ها تبدیل میعادت

 «.تگی داردهای شما بسشود، بلکه بیشتر به انتخابتان مربوط نمیهای زندگیچندان به موقعیت
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واکنش ما نسبت به هر زند واکنش ما نسبت به اشتباهاتمان است. . آنچه بیشتر از همه به ما صدمه می1

 مان بسیار اثرگذار است.اشتباهی، بر کیفیت لحظات بعدی زندگی

 

ای را به عادت تبدیل کند، زیرا عادات کند تا هر عمل روزمره. طبق گفته دانشمندان؛ مغز تالش می6

عادات همان »نویسد: ویلیام جیمز پدر روانشناسی آمریکا می شوند مغز ما بیشتر استراحت کند.باعث می

دهند کاری را برای نخستین بار با سختی انجام دهیم اما همان کار برایمان اند که به ما امکان میعواملی

عمل را انجام می شیاری خاصی آنگونه هوشود تا درنهایت تقریبا بدون هیچتر میزودی آسان و آسانبه

ها شود، عادتافتد و غرق در جزئیات روزمره زندگی میمغز انسان بدون چرخه عادت از کار می «.دهیم

تواند درک درستی از تفاوت میان عادات خوب و چسبند و مشکل اصلی اینجاست که مغز نمیبه مغز می

 بد داشته باشد.

 

 آورند.ان یک عادت را به وجود میها در طول زم. محرک و پاداش7

 

گیری چرخه به شکل شود. در حقیقت اشتیاق. داشتن اشتیاق باعث عملکرد بهتر محرک و پاداش می8

 کند.عادت کمک می

 

تواند باعث تغییر عادت شود. مشکل اغلب ما این است که . حتی تغییرات کوچک در انجام فعالیت می9

 ها را نیز نداریم.بیشتر مواقع توانایی کنترل آناز رشد چرخه عادات غافلیم، 

 

ترین قسمت کار همان ده روز اول است، پس به هر قیمت ممکن نباید در این ده روز تسلیم . سخت11

 شوید.
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طور روزه، فقط بر تغییر یک عادت خاص متمرکز شوید. معموال به. سعی کنید در هر بازه زمانی سی11

 چند عادت را تغییر داد.توان دو یا همزمان نمی

 

خواهید یک عادت خوب را حفظ و گسترش دهید، مطمئن شوید حداقل روزی دو بار به آن . اگر می12

 کنید.توجه می

 

به خودتان  رسید. طی مسیر تغییر و ایجاد عادات سازنده، وقتی به دستاوردی )هرچند کوچک( می13

 پاداش دهید.

گونهها عادات خود را برای انجام امورشان بهآن»افراد موفق این است:  دارد، رازارل نایتینگل عنوان می

ها ابتدا تمامدرواقع آن«. ها را ایجاد کننداند آنهای ناموفق دوست نداشتهکنند که انسانای ایجاد می

کنند. سپس با بندی میکند به هدفشان برسند را شناسایی و اولویتکارهای مهمی که کمکشان می

 کنند.ها را به عادت تبدیل میهای مشخص، آنام پیوسته و منظم این امور طی زمانانج

 

ترسد؟ آیا اساسا انسانی هست که از انجام کاری اش نمیشناسید که در زندگی. آیا فردی را می14 

 که برایخواهند دست به اقدام بزنند، خصوصا وقتیها وقتی مینترسد؟ پاسخ منفی است. تمام انسان

 شود.خواهند کاری را شروع کنند ترس در وجودشان نمایان میاولین بار می

زنند. پس اگر برای انجام فعالیتی وجود دست به اقدام میترسند ولی بااینافراد موفق مانند من و شما می

اعت اقدام کنید. شج»چیز عادی است. تنها وظیفه شما این است: ناشناخته، ترس در وجودتان دارید، همه

 «.یعنی ترسیدن، بررسی کردن وسپس انجام دادن

 

طور . هدف شما پرورش هر عادتی که هست، خود را عینا در ایجاد آن عادت موفق تجسم کنید. به11

تان آمیز تغییر عادت جدیدتان چه اثرات مثبتی بر روند زندگیواضح و شفاف تصور کنید که اتمام موفقیت

 دارد.
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 است. شده یهتهاین مطلب برای مطالعه شخصی شما 
 

 

 ات باال از موفقیت باید دو کار مهم را همواره در زندگی مان انجام دهیم.. برای رسیدن به درج16

 کسب دانش، یعنی باال بردن آگاهی و اطالعات. -1

 آموخته هایمان را باپشتکار، مداومت و تمرین صحیح اجرا کنیم. -2

 

انجام دهید و چه کارهایی باید بیشتر فهمید چهیابید برای آموختن، میهایی میدر هر شکست درس. 17

 کارهایی را کمتر.

 

شور و شوق ابزاری قدرتمند برای رسیدن »کند: عنوان می« مبانی موفقیت». جک کنفیلد در کتاب 18

کند همواره تصمیمات بهتری بگیرید و در کمترین زمان بیشترین به موفقیت است که به شما کمک می

 «.کارها را انجام دهید

 دهد.اربردی برای ایجاد و حفظ شور و شوق پیشنهاد میدر ادامه کنفیلد دو روش ک

مند هستید. این کار با کشف هدف واقعی و . وقت بیشتری را صرف انجام کاری کنید که به آن عالقه1

 پذیر است.باور داشتن به تحقق هدفتان امکان

ری را انجام دهید که . برای انجام هر کاری، هدف اصلی خود را در نظر داشته باشید. وقتی مجبورید کا2

 «دهم چیست؟علت اینکه این کار را انجام می»تمایل زیادی به انجام آن ندارید، از خودتان بپرسید: 

 شود.تان به انجام آن کار بیشتر میمندیهرگاه علت را پیدا کنید، عالقه

 

 

 

 

 

 

 


