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    اخیرا در جریان یک مطالعه تحقیقاتی در دانشگاه شیکاگو، مشخص شد افرادی 
پیری  به سمت  به آرامی  و سپس  نظر می رسند  به  جوان  سالگی  در سن 50  که 
خود  نیروی جسمی  از  بیشتر  درونشان(  )قدرت  خود  ذهنی  نیروهای  از  می روند، 
استفاده می کنند. اما افرادی که فقط با نیروی جسمانی خود کار می کنند، در همان 

50 سالگی پیر هستند و به سرعت پیرتر می شوند.
کاترین پاندر در کتاب »قانون توانگری« می نویسد: »بی تردید درون و پیرامون هر 
یک از ما قدرتی عظیم نهفته است. این جوهر و انرژی محبوس درون را می توان 
کامیابی  برای  آگاهانه  و  ذهنی سنجیده  تصاویر  و  احساسات  اندیشه ها،  از طریق 
و توانگری و دریافت همه  موهبت ها رها و آزاد کرد و به زندگی دلخواه خویش 

دست یافت«. 

• نکته:	
هدف وجودی، قدرت درون ما این است که با مدد آن از این جایی که هستیم باالتر 

برویم و در هر زمینه ای که می خواهیم رشد کنیم.

کار عملی:
این دو سوال را از خود بپرسید و پاسختان را در چند سطر یادداشت کنید.
1. چگونه می توانم از سطح زندگی کنونی ام، به سطح فوق العاده ای بروم؟

که  کنید  باور  باید  ابتدا  باشید،  موفق  رویایی تان  زندگی  خلق  در  می خواهید  اگر 
توانایی و صالحیت آن رادارید. باید خودتان را باور داشته باشید چه آن را عزت نفس 
بخوانید و چه اعتمادبه نفس. درواقع این باور عمیق شماست که توانایی ها، منابع 

درونی، هوش و مهارت هایی را برای خلق نتایج دلخواهتان به کار می گیرد.
»جک کنفیلد نویسنده  کتاب مبانی موفقیت«



فصل 5 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

105

2. چگونه می توانم نیروهای درونم را بشناسم و از آن ها پیروی می کنم؟

ایستگاهی برای سنجیدن موفقیت خود
   پل جی مایر »مربی موفقیت و پیشرفت شخصی« عنوان می کند: »اگر به آن 
پیشرفتی که هم خواهانش هستید و هم توانایی اش را دارید دست پیدا نکرده اید، 

فقط به این خاطر است که اهدافتان را به روشنی تعیین نکرده اید«.
در ابتدا باید دقیقا بدانید که چه می خواهید و در زندگی به دنبال چه چیزی هستید. 
زندگی شما فقط زمانی شروع به پیشرفت می کند که آنچه را می خواهید مشخص 
کنید.                                                                                                              

ناپلئون هیل نویسنده کتاب »بیندیشید و ثروتمند شوید« عنوان می کند که در دوران 
جوانی اش با غول صنعت فوالد اندرو کارنگی آشنا شد. در یکی از دیدارهایشان، 
کارنگی به هیل گفت: »شاید برایت جالب باشد که بدانی تقریبا 98 درصد از مردم 
به عنوان آدم های ناموفق شناخته می شوند که معموال هیچ هدفی در زندگی ندارند«.

تا کی باید داخل جعبه بمانید؟ 

   مطمئنم یکی از دشمنان بزرگ موفقیت آدمی، طرز تفکر محدود اوست. داشتن 
افکار و اهداف بزرگ محدودیت های ذهن بشر را می تاراند. پس افکار بزرگ در 
سر بپرورانید. همین حاال از جعبه  محدودیت خود بیرون بیایید تا تفکر خالقتان شما 

را به موفقیت های عظیم برساند.
هلن کلر می گوید: »خوشبختی حقیقی از ارضای نفس به دست نمی آید، بلکه با 
وفاداری به هدفی ارزشمند حاصل می گردد. هدف خود را بیابید، در مسیرش قرار 

ما درهرحال محکوم  به فکر کردن هستیم، پس چرا بزرگ فکر نکنیم؟
 » دونالد ترامپ، سرمایه گذار و نویسنده«



فصل 5 - پنج راز میخکوب کردن موفقیت

106

گیرید و در طول مسیر بیاموزید. بدین طریق است که می توانید خوشبخت و موفق 
باشید«.

• نکته:	
همیشه خود را وادار کنید گسترده تر بیندیشید. همواره اهدافتان را سخت تر و فراتر 
از منطقه امن خود قرار دهید. شما همواره محکوم  به پیشرفت های بزرگ در زندگی 

هستید. داشتن افکار بزرگ برای ذهنتان درایت و تمامیت به بار می آورد.

عادت کن، از تخیلت کمک بگیری

    آلوارو پاسکوآل متخصص مغز برای نشان دادن عملکرد تجسم خالق در زندگی، 
دو گروه را در یادگیری نواختن پیانو موردتحقیق قرارداد. این دانشمند به گروه اول 
توضیح داد که با کدام انگشت کدام نت را بنوازند و از آن ها خواست که طی پنج 
روز و هرروز دو ساعت پیانو تمرین کنند.                                                                                    

به گروه دوم استفاده از انگشتان برای نواختن نت را به طور مجازی یاد داد. آن ها 
هم طی پنج روز و هرروز به مدت دو ساعت با گوش دادن به نت هایی که نواخته 

می شد خود را در حال نواختن پیانو تجسم می کردند.
در روز پایانی این تحقیق هر دو گروه نت ها را روی پیانو اجرا کردند و هر دو تقریبا 
به یک اندازه نواختن صحیح نت ها را آموخته بودند.                                                       

»نیروی  است:  نوشته  ذهنی«  تصویر  »روانشناسی  کتاب  در  مالتز  ماکسول  دکتر 
تخیل، ایجادکننده هدف و تصویر برای ضمیر ناخودآگاه ماست. موفقیت یا عدم 
موفقیت ما برخالف تصور عموم که آن را به اراده نسبت می دهند، به نیروی تخیل 

آنچه انسان را اشرف مخلوقات کرده، »نیروی تخیل« است.
»شکسپیر«
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ما مربوط می شود«. در واقع قوه تخیل، نیروی محرکه فعالیت انسان و منبع اصلی 
که  می دهد  ارائه  ذهنی  و شخصیت های  نیرو صحنه ها  این  است.  بشر  پیشرفت 
کامل تر ازآنچه ما با آن آشنا بوده ایم، هستند و درعین حال نمی گذارند ما همواره 
دنبال  به  تا  می دهد  انگیزه  ما  به  نیرو  این  باشیم.  راضی  کامال  فعلی  موقعیت  با 

لذت های ناشناخته و ایده آل های بی بدیل باشیم.

راز افزایش طول عمر                                                                           

   خیلی ها بنجامین فرانکلین را پدر مدیریت زمان شخصی می نامند. این انسان 
بزرگ وقتی در جوانی ورشکسته شد، به فکر این افتاد که دیدگاهش را در قبال 
زمانی که برای انجام کارهایش می گذارد عوض کند.                                                                                                            
و هدف های  کرد  اولویت بندی  را  کارها  ابتدا  در  کرد.  تهیه  سیاه رنگی  دفترچه  او 
کوتاه مدت برای انجام کارهایش در نظر گرفت. او برای خود 13 ارزش اصلی از 
تواضع گرفته تا صرفه جویی تعیین کرد و عملکرد روزانه اش را هرروز غروب در 
مقایسه با این ارزش ها یادداشت می کرد.                                                  

فرانکلین اعتقاد داشت؛ اگر می خواهید از زمان کافی برای درست به انجام رساندن 
کارها با نهایت تالش و وقت برخوردار باشید، به یاد داشته باشید فقط یک راه پیش 

رودارید:
»باید برای تمام کارها به ترتیب اهمیت و ارزششان، زمان الزم را اختصاص دهید. 
فقط در این صورت است که زندگی شما رنگ و بویی تازه خواهد یافت و سال های 

متوالی بر طول عمرتان افزوده خواهد شد«.                                     

آیا زندگی خود را دوست داری؟ پس وقت را تلف نکن، زیرا وقت همان ماده ای 
است که زندگی با آن ساخته می شود.

»بنجامین فرانکلین«
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روز پایان کودکی

   مهم ترین انتخابی که در سرتاسر عمر می توانید بکنید فقط یک انتخاب است. 
انتخاب کنید که کنترل زندگی تان را در دست بگیرید. مهم نیست هم اکنون ازلحاظ 
مالی، اجتماعی، تحصیالت، رفاه، سالمت و هر مطلوب دیگری در چه جایگاهی 
قرار دارید، مهم این است که بدانید از هم اکنون و تا آخر عمرتان می توانید در هر 

جنبه ای از زندگی تان بدرخشید.

• نکته:	
در ابتدای راه باید دو موضوع مهم را بدون هیچ غرغر کردنی بپذیرید:

1. شما مسئول 100 درصد زندگی تان هستید این حقیقت محض را بپذیرید.
2. برای موفقیت در هر گوشه از زندگی تان باید 120 درصد متعهد باشید.

انتخاب                                                                  

   تمام زندگی ما در این دنیا بستگی به انتخاب هایمان دارد. در حقیقت کیفیت و 
نوع زندگی مان بسته به نوع انتخاب هایی دارد که در سراسر عمر انجام می دهیم. 
انتخاب هایمان می تواند ما را به اهدافمان برساند یا ما را از کل حقیقت هستی دور کند.

روز پایان کودکی و شروع بزرگ سالی، روزی است که مسئولیت کل زندگی ات را 
به عهده می گیری.

»جیم ران، مربی ونویسنده«

دیدگاه هر انسانی با سخنانش به بهترین شیوه مطرح نمی شود، بلکه در انتخاب های 
او نمایان خواهد شد.

 »ایلینور روزولت«
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• نکته:	
در یک کالم می توان گف؛ منشا هر رفتار ما در زندگی، انتخاب هایمان است که در 

طی زمان به عادت  تبدیل می شوند.
نیدو کوبین تاجر، نویسنده و سخنران گفته است: »موفقیت یا شکست شما چندان 
به موقعیت های زندگی تان مربوط نمی شود، بلکه بیشتر به انتخاب های شما بستگی 

دارد«.
انتخابی هرچند که  انتخاب هایتان باشید. هیچ  در سراسر زندگی خود باید مراقب 
کوچک باشد، بی اهمیت نیست. انتخاب های انسان )حتی اگر کوچک(، تمام ابعاد و 

مقیاس آینده اش را ترسیم خواهند کرد.
مشکل   »بزرگ ترین  می دهد:  توضیح  مرکب«  »اثر  کتاب  نویسنده  هاردی  دارن 
این  کردن  اتفاقا حل  می کنید.  بد  انتخاب های  عمد  روی  از  که  نیست  این  شما 
مشکل خیلی راحت است. بزرگ ترین مشکل شما این است که موقع انتخاب هایتان 

اصال به آن ها توجه نمی کنید. در بیشتر مواقع حتی از آن ها آگاه نیستید«.
در واقع، انتخاب هایتان آن قدر در رفتارها و عادات روزانه  حل می شوند که به نظر 

می رسد فراتر از کنترل هستند.

• به خاطر بسپارید: بزرگ ترین مشکل  شما این است که موقع انتخاب هایتان 	
اصال به آن ها توجه نمی کنید، در بیشتر مواقع حتی از انتخاب کردن آن ها آگاه 

نیستید!
                                                                                                     

وقتی ماری سمی شمارا گزید، ندوید!
از  بسیاری  است  ممکن  درعین حال  آزادیم.  خود  اعمال  انتخاب  در  ما  همه     
انتخاب هایمان اشتباه از آب درآید. بعدازآن شاید با خود فکر می کردیم که اگر قرار 
بود دوباره دست به آن انتخاب بزنیم، حتما طور دیگری انتخاب می کردیم. ایده آل 
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ترین تفکر نسبت به انتخاب های اشتباهمان، تصدیق بی درنگ، تصحیح و درس 
گرفتن از آن هاست. اشتباه بدتر و عمیق تر این است که دلیل تراشی کنیم و به دنبال 

عوامل بیرونی برای توجیه اشتباه خود باشیم.

• نکته:	
است.  اشتباهاتمان  به  نسبت  ما  واکنش  ما صدمه می زند  به  از همه  بیشتر  آنچه 
واکنش ما نسبت به هر اشتباهی، بر کیفیت لحظات بعدی زندگی مان بسیار اثرگذار 

است.
وقتی اشتباهتان را می پذیرید و درصدد جبران آن برمی آیید، موجب می شوید اثر 
اشتباه بر لحظات بعدی زندگی تان اقتداری نداشته باشد. پس هرگاه ماری سمی 
نیشتان زد، هراسان به این سو و آن سو ندوید. فقط دست به کار شوید تا زهر را بیرون 

بکشید.

همان چیزی که شما می خواهید!
که  عواملی اند  همان  »عادات  می نویسد:  آمریکا  روانشناسی  پدر  جیمز  ویلیام     
به ما امکان می دهند کاری را برای نخستین بار با سختی انجام دهیم اما همان 
هیچ گونه  بدون  تقریبا  درنهایت  تا  می شود  آسان تر  و  آسان  به زودی  برایمان  کار 
هوشیاری خاصی آن  عمل را انجام می دهیم«. ده ها عادت در طول روز، کارهای 
ما را تحت تاثیر قرار می دهند مانند نوع غذا خوردن، نوع نشستن و یا قدم زدن و 

بسیاری از این قبیل موارد. 
به  فرد  یعنی  است؛  گرفتن«  معنای »خوی  به  عادت  فارسی  واژگان  فرهنگ  در 
رفتاری اکتسابی خوی گرفته و آن را انجام می دهد. عادت را هر کس به واسطه  
عادات  گفت  می توان  تقریبا  و  می کند  کسب  می گیرد  قرار  آن  در  که  محیطی 
انجام  غیرارادی هستند همان طور که ارسطو نوشت: »ماهمانی هستیم که مکرر 
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می دهیم«. اما در اندک مواقعی ممکن است هوشیارانه هم تصمیم  بگیریم. مثال در 
چه ساعتی غذا بخوریم، هنگامی که به اداره رسیدیم، بر چه چیزی تمرکز کنیم یا 
چه زمانی به  تماشای تلویزیون بپردازیم. ولی باگذشت زمان این هوشیاری هم به 

مکانیسمی خودکار تبدیل می شود.

• به خاطر بسپارید: عادات شما همان چیزهایی هستند که شما می خواهید باشند.	

عادت ها به مغز می چسبند
را تشکیل  ما  روزمره  زندگی  و چه مضر،  باشند  مفید  ما چه  عادات  به هرحال     
فعالیت های  درصد   40 تقریبا  که  دریافت  تحقیقی  بیک، طی  پروفسور  می دهند. 

روزانه افراد از روی عادت صورت می گیرد.
ارسطو معتقد بود: »عادات بر هر چیزی مقدم اند و رفتارهایی هستند که بدون تفکر 
انجام می شوند. انسان ها اغلب گرایش دارند به شیوه ای عادت گونه زندگی کنند«. 

در واقع مردم بیشتر به روشی آسان در زندگی عادت می کنند.
ثابت  در شرایط  و  به طور مرتب  انسان  رفتاری هستند که  الگوهای  عادات، 

انجام می دهد، بدون اینکه زیاد در موردشان فکر کند. 
زندگی  روزمره  جزئیات  در  غرق  و  می افتد  کار  از  عادت  بدون چرخه  انسان  مغز 
نمی تواند  مغز  که  اینجاست  اصلی  و مشکل  مغز می چسبند  به  عادت ها  می شود، 
درک درستی از تفاوت میان عادات خوب و بد داشته باشد. هر عادتی خواه مثبت 
و منفی در مغز در انتظار محرک و پاداش باقی می ماند. نکته مهم اینجاست که 
عادات آن قدر قوی هستند که باعث می شوند مغزمان، خارج از درک ما به آن ها 

وابسته شود. 
تاثیر  عملکردمان  بر  می شوند،  نهادینه  مغزمان  در  عادات  که  زمانی  حقیقت  در 

می گذارند.
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• نکته:	
طبق گفته دانشمندان؛ مغز تالش می کند تا هر عمل روزمره ای را به عادت تبدیل 

کند زیرا عادات باعث می شوند مغز ما بیشتر استراحت کند.

سه عامل شکل گیری یک عادت
   چارلز دوهینگ در کتاب »قدرت عادت« در مورد چگونگی شکل گیری عادت ها  
صحبت می کند. درجایی از این کتاب می خواندم شکل گیری عادت ها به 3 عامل 

بستگی دارد.

برخورد  نشانه ای  یا  محرکی  با  روزمره مان  زندگی  طی  ما  محرک:  یا  نشانه   .1
می کنیم.

2. فعالیت: مغز، انسان را وادار می کند تا فعالیت خاصی را انجام دهد.
3. پاداش: انجام این فعالیت منجر به دریافت یک پاداش می شود.

به طور مثال خانم خانه داری که با دیدن گردوخاک روی وسایل منزلش، شروع به 
را  اینجا کثیفی منزل اوست که مغز، خانم  نظافت منزل می کند. درواقع محرک 
وادار می کند تا فعالیت نظافت را انجام دهد و دست آخر حس خوب تمیزی منزلش، 

پاداشی است که دریافت می کند.

عادت ها از بین نمی روند
   دوهینگ در ادامه داستان مربی فوتبالی را نقل می کند که راه حل نتیجه بخشی 
برای تغییر دادن عادت های بد ارائه می کند. تونی دونگی مربی فوتبال معتقد بود 
افراد نمی توانند عادت های بد را از بین ببرند، مگر با نگه داشتن محرک و پاداش 
قدیمی در کنار فعالیت جدید. یعنی برای تغییر هر عادت، محرک قدیمی را نگه داریم 
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و پاداش قدیمی را تحویل دهیم و درعین حال کار روزمره تازه ای را هم آغاز کنیم.                                                                                                                                           
برای تغییر یک عادت:

روند  بر  مثبتی  اثرات  انجام عادت جدید، چه  در ذهنتان تجسم کنید که  باید   .1
زندگی تان به همراه داشته است.

2. محرک و پاداش را حفظ کنید.
3. فقط فعالیت آن عادت را تغییر دهید.

4. محرک ها معموال دریکی از این پنج دسته می گنجند:
)1- زمان خاصی از روز   2- مکان خاص   3- حضور افرادی خاص   4- یک 

حس خاص(

• نکته 1:	
محرک و پاداش ها در طول زمان یک عادت را به وجود می آورند.

• نکته 2:	
داشتن اشتیاق باعث عملکرد بهتر محرک و پاداش می شود. در حقیقت اشتیاق به 

شکل گیری چرخه عادت کمک می کند.
• نکته3:	

عادت شود. مشکل  تغییر  باعث  می تواند  فعالیت  انجام  در  تغییرات کوچک  حتی 
کنترل  توانایی  مواقع  بیشتر  غافلیم،  عادات  از رشد چرخه  است که  این  ما  اغلب 

آن ها را نیز نداریم.
راه حل این است: باید پی به محرک ها و پاداش ها ببریم تا بتوانیم عادتی را تغییر 

دهیم.

پرورش عادت های کلیدی
اگر  می خواندم؛  بقوسیان  ژان  نوشته  عملکرد«  مرزهای  »شکستن  کتاب  در     
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کاری  مشابه،  شرایط  با  یک زمان مشخص  در  دقیقا  متوالی  روز   30 بتوانیم طی 
داد.                       خواهیم  انجام  عادت  روی  از  را  کار  آن  یکم  و  سی  روز  در  کنیم،  تکرار  را 
در ادامه نویسنده پیشنهاد می کند، که برای انجام این کار باید این سی روز را به 

سه بازه زمانی »ده روزه« تقسیم کنیم.

کارعملی:
برای شروع، این دو کار را انجام دهید:

1. برنامه ریزی تمام مراحل و نوشتن جزئیات کامل آن.  2. آماده سازی تمام مراحل.
سه بازه  زمانی شامل مراحل زیر است:

ده روز اول: در این ده روز معموال بدن حالت تدافعی دارد و از پذیرش عادات جدید 
خودداری می کند.

ده روز دوم: در این ده روز، درعین حال که سیستم بدن و ذهن مقاومت می کند ولی 
در حال پذیرش شرایط جدید است.

ده روز سوم: سیستم بدن وضعیت جدید را می پذیرد. درواقع بدن، انرژی کمتری 
برای انجام آن فعالیت صرف می کند.

نکات مکمل:
• نکته 1	

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

• نکته 2	
به توصیه نویسنده، بهتر است سعی کنید در هر بازه زمانی سی روزه، فقط بر تغییر 
یک عادت خاص متمرکز شوید. معموال به طور همزمان نمی توان دو یا چند عادت 

را تغییر داد.
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• نکته 3	
اگر می خواهید یک عادت خوب را حفظ و گسترش دهید، مطمئن شوید حداقل 

روزی دو بار به آن توجه می کنید.
• نکته 4	

کوچک(  )هرچند  دستاوردی  به  وقتی  سازنده،  عادات  ایجاد  و  تغییر  مسیر  طی 
می رسید به خودتان پاداش دهید، باید برای خود زمانی اختصاص دهید. برای لذت 
بردن از پیروزی هایتان از خودتان قدردانی کنید. به قول دارن هاردی: »کار مدام 
بدون تفریح، سربازان را کسل وبی حوصله می کندو این آغازی برای سرپیچی از 

فرمان است«.

• به خاطر بسپارید: چنانچه طی مسیر به هر دلیلی اشتباه کردید، هرگز خودتان 	
را سرزنش نکنید و فقط ادامه دهید تا دوباره به مسیر اصلی بازگردید.

کار عملی:
پنج مورد از بهترین عادت هایتان را تعیین کنید، همان هایی که برای دستیابی به 

اهدافتان الزم اند.
همچنین پنج مورد از بدترین عادت هایتان را تعیین کنید، همان هایی که شمارا از 

مسیر رسیدن به اهدافتان دور می کنند.
عاداتی جدید را تعیین کنید که الزم است پرورش دهید تا شما را در رسیدن به 
اهدافتان یاری کنند. بیشترین وقت خود را برای پرورش این عادت ها صرف کنید.

مهم ترین راه رسیدن به موفقیت 
   ارل نایتینگل عنوان می دارد، راز افراد موفق این است: »آن ها عادات خود را برای 
نداشته اند  ناموفق دوست  انسان های  ایجاد می کنند که  امورشان به گونه ای  انجام 
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آن ها را ایجاد کنند«. درواقع آن ها ابتدا تمام کارهای مهمی که کمکشان می کند به 
هدفشان برسند را شناسایی و اولویت بندی می کنند. سپس با انجام پیوسته و منظم 

این امور طی زمان های مشخص، آن ها را به عادت تبدیل می کنند.
را دوست  تعهد  داشتن  و  کار کردن سخت  ترتیب،  و  نظم  ناموفق ها  مثال؛  برای 
ندارند. انسان های موفق نیز نظم و ترتیب و کار کردن سخت را دوست ندارند اما 

هر طوری شده آن را انجام می دهند.
افراد موفق می دانند که تنها راه رسیدن به موفقیت، انجام پیوسته کارهای معمولی، 
غیر جذاب و سخت است. آن ها هدف نهایی خود را دوست دارند و می دانند در 
مسیر دستیابی به هدفشان، باید فعالیت هایی غیر لذت بخش را به خوبی انجام دهند. 

• به خاطر بسپارید: مهم ترین تفاوت افراد موفق با دیگران این است؛ موفق ها 	
تمام کارهای مهم زندگی شان را به »عادت های کلیدی« تبدیل می کنند.  

یافتن نیروی چرایتان                                                                            

   وقت آن رسیده که درک کنید کمترین اصالحات در تغییر عادت های روزانه تان 
می توانند نتایج قابل توجهی در زندگی تان پدید آورد. بیشتر مردم برای تغییر عادتی 
تالش می کنند و چند روزی روی عادت جدیدشان تمرکز می کنند، به محض این که 
زندگی شان  قبلی  به مدل  ناراحتی می کنند، وسوسه می شوند که  احساس  ذره ای 

برگردند.

وقتی افراد به طورجدی آنچه را بیش از هر چیز دیگر در زندگی برایشان اهمیت دارد 
تشخیص می دهند، آنچه را که واقعا می خواهند باشند و انجام بدهند، بسیار ارجمند 

می شوند. گستره اندیشه هایشان از امروز و فردا فراتر می رود.
»استفان کاوی نویسنده کتاب هفت عادت مردمان مؤثر«
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دفعه قبل فکر می کردی به طور کل سیگار را کنار خواهی گذاشت، اما نشد! چرا؟ 
چرا بسیاری از ما هرگاه دست به تغییری در گوشه ای از زندگی مان می زنیم، در 
میان راه شکست می خوریم؟ چرا در بیشتر مواقع کار را به سرانجام نمی رسانیم؟ و 

نیمه کاره رهایش می کنیم؟
پیشرفتی  می خواهید  »اگر  می دهد:  توضیح  مرکب«  »اثر  کتاب  در  هاردی  دارن 
قابل توجه در زندگی تان به وجود آورید، باید یک دلیل داشته باشید. برای این که 
خودتان را مجبور کنید که بخواهید تغییراتی ضروری به وجود آورید، چرای شما 
باید چیزی باشد که شمارا به صورتی فوق العاده به هیجان آورد. باید برای سال های 
متوالی آن قدر انگیزه داشته باشید که بخواهید تالش کنید و تالش کنید! بنابراین از 
خودتان بپرسید، چه دلیلی وجود دارد که بیش تر از همه شمارا به حرکت درمی آورد؟ 

شناسایی چرایتان بسیار مهم و حیاتی است«.                         

کار عملی:
بررسی کنید  که برای تغییر و به وجود آوردن عادات جدید، کدام عامل است که 

بیش از همه شمارا به حرکت درمی آورد؟ چرای زندگی تان را بشناسید.
پیشنهاد می کنم آن را یادداشت کنید و درجایی قرار دهید که بیشتر مواقع جلوی 

چشمتان باشد.
درک کنید برای موفق شدن در شکل گیری یک عادت، باید انگیزه ای باال داشت.

پنج نفر اصلی زندگی تان چه کسانی اند؟
میزان  از  درصد   95 تعیین کننده  می شوید،  همگام  و  همراه  آن ها  با  که  افرادی 

موفقیت یا شکست شما در زندگی خواهند بود.
»دکتر دیوید مک لند، روانشناس دانشگاه هاروارد«
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    باید قبول کنیم محیط و اطرافیانمان تاثیر بسزایی در روند زندگی ما و شکل گیری 
عادت هایمان دارند.

ویژگی های  از  آمیزه ای  به  »ما  می کند:  عنوان  فردی،  موفقیت  مربی  ران  جیم 
شخصیتی پنج انسانی تبدیل می شویم که بیشتر وقتمان را با آن ها می گذرانیم«.

ران در ادامه توضیح می دهد: »در واقع هر فردی  با توجه به انسان های پیرامونش 
می تواند پیش بینی کند وضعیت سالمتی، نگرش و درآمدش در آینده چگونه خواهد 

بود«.
انسان های  که  بخوریم  را  غذایی  همان  می کوشیم  به تدریج  »ما  داشت؛  باور  او 
همان  و  می خوانند  آن ها  که  بخوانیم  را  چیزهایی  همان  می خورند،  پیرامونمان 
آن ها  همچون  به تدریج  همچنین  می پوشند.  آن ها  که  بپوشیم  را  لباس هایی 
می اندیشیم«. در فیلمی که برای این کتاب تهیه شده، نکات بیشتری در این رابطه 

بیان کرده ام.
جان سی.مکسول، نویسنده و مربی مدیریت توصیه می کند: »بکوشید هم سفری 
مسئولیت پذیر را بیابید تا در سفر رشد و پیشرفتتان به خوبی با شما همراهی کند.

چنین فردی به شما کمک می کند که همواره به تصمیمات درستتان پایبند باشید و 
از انتخاب گزینه های اشتباه بپرهیزید«.

مکسول، ویژگی های این هم سفر را چنین عنوان می کند:
1. بالغ و خردمند باشد

2. سواالت مهم و ارزشمند برای شما مطرح کند
3. بی قید و شرایط به شما عشق بورزد

4. آرزویش موفق شدنتان باشد
5. وقتی به کمکش نیاز دارید، به شما کمک کند.

های  آورد  دست  به احتمال زیاد  تا  بگذرانید  آن ها  با  کافی  وقت  است:  این  پیام 
موفقیت آمیز مشابهی را در زندگی تان تجربه کنید.
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کار عملی:
افراد موفق تاثیر شگفتی در موفقیت شما دارند. تا می توانید اوقات خود را با افراد 
ابتدا شاید سخت باشد. پیشنهاد می کنم  موفق )درزمینه هدف خود( بگذرانید. در 
حداقل یک یا دو نفر از میان پنج نفر اصلی زندگی تان را از افرادی انتخاب کنید که 
به سطوح باالتری از موفقیت در مقایسه با شما رسیده اند. مطمئن هستم اگر این 

شیوه را به کار ببندید از نتایج کار شگفت زده خواهید شد.

شجاعت یعنی باوجود ترس، اقدام کردن 

   آیا فردی را می شناسید که در زندگی اش نمی ترسد؟ آیا اساسا انسانی هست که 
از انجام کاری نترسد؟ پاسخ منفی است. تمام انسان ها وقتی می خواهند دست به 
اقدام بزنند، خصوصا وقتی که برای اولین بار می خواهند کاری را شروع کنند ترس 

در وجودشان نمایان می شود. 
افراد موفق مانند من و شما می ترسند ولی بااین وجود دست به اقدام می زنند. پس 
اگر برای انجام فعالیتی ناشناخته، ترس در وجودتان دارید، همه چیز عادی است. 
کردن  بررسی  ترسیدن،  یعنی  کنید. شجاعت  »اقدام  است:  این  شما  وظیفه  تنها 

وسپس انجام دادن«.
ترس  حالت  می نویسد؛  قرمز«  اتومبیل های  »دیدن  کتاب  در  گودریچ  الرا  خانم 
باعث ترشح ماده ای به نام »کورتیزول« می شود که عوامل فیزیولوژیکی مضری 
به دنبال دارد. بادامه مغز مسئول نشان دادن عکس العمل به ترس و نگرانی است 
که با حضور خطرات فیزیکی یا اضطراب احساسی به وضعیت ترس وارد می شود.

عمر زیادی کردم و نگران مشکالت و دردسرهای زیادی بودم که بیشتر آن ها هرگز 
اتفاق نیفتادند.

»مارک تواین نویسنده و طنزنویس آمریکایی«
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اما راه حل؛ انسان ها می توانند از تفکر مثبت برای رد کردن حالت ترس در بادامه 
مغز استفاده کنند. تفکر مثبت از ترشح کورتیزول جلوگیری می کند و به جای آن 
مغز را وادار به ترشح »سروتونین«می کند که با خالقیت، نوآوری و تمرکز در ارتباط 

است.
دکتر ژوزف مورفی، نویسنده کتاب »قدرت فکر« توضیح می دهد: »علت هراسان 
چنین  احتماال  و  ندارند  قضایا  از  اصولی  برداشت  که  است  این  اشخاص  بودن 
می اندیشند؛ که شرایط عینی و ظاهری و وقایعی که سیطره خود را بر انسان اثبات 
می کنند، همان هایی هستند که سرنوشت و هستی او را در اختیار می گیرنند، ولی 

درواقع این موضوع  حقیقت ندارد«.

• به خاطر بسپارید: افراد موفق مانند من و شما می ترسند ولی بااین وجود دست 	
وجودتان  در  ترس  ناشناخته  فعالیتی  انجام  برای  اگر  پس  می زنند.  اقدام  به 
دارید، همه چیز عادی است. تنها وظیفه شما این است: »اقدام کنید. شجاعت 

یعنی ترسیدن، بررسی کردن وسپس انجام دادن«. 

• نکته:	
هدف شما پرورش هر عادتی که هست ، خود را عینا در ایجاد آن عادت موفق 

تجسم کنید. 
به طور واضح و شفاف تصور کنید که اتمام موفقیت آمیز تغییر عادت جدیدتان چه 

اثرات مثبتی بر روند زندگی تان دارد.

فقط ادامه بده!
الماس ها همان تکه های زغال سنگی هستند که به کارشان چسبیده اند.

»ملکم فوربس«   
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را  چیزش  همه   ،1837 سال  در  ورشکستگی  از  پس  کورمیک،  سایروس مک    
که  بود  برداشت محصول«  و  درو  دستگاه  تنها سرمایه اش، »یک  داد.  از دست 
خودش اختراع کرده بود. بانک، خانه و مزرعه اش را مصادره کرد. تنها چیزی که 
از او نگرفتند همان دستگاه درو بود که فکر میکردند هیچ ارزشی ندارد. اما مک 
کورمیک معتقد بود این دستگاه، آینده کشاورزی را تغییر میدهد. او دستگاه های 
برداشت محصول را تولید کرده و میفروخت، اما این کسب وکار، رشد قابل توجهی 
نداشت. تا سال 1844 او توانست مجموعا 50 دستگاه بفروشد. اگر در آن شرایط 
کسب وکار را رها میکرد، واقعا یک شکست محسوب می شد، اما این کار را نکرد. 
او دستگاه هایش را با ضمانت می فروخت و به خریداران می گفت اگر از دستگاه 
راضی نبودند، آن را پس بدهند و پول خود را بگیرند. این طرز فکر سرانجام نتیجه 
او  بود.  ونیز«  »ایلی  مرد  ثروتمندترین  کرد،  فوت  کورمیک  مک  که  زمانی  داد. 
کسب وکاری بزرگ راه اندازی کرد که بعدها تبدیل شد به یک شرکت بین المللی؛ و 

البته همه چیز از همان دستگاه برداشت بی ارزش آغاز شد.
بخشی از موفقیت مک کورمیک مربوط به دستگاهی بود که آینده کشاورزی را 
متحول کرد. اما بخش مهم تر موفقیتش، مرهون پیگیری و جدیت در ادامه دادن 
انسان ها  از  را منطقی نمی دانستند. بسیاری  اکثر مردم آن  بود که  به تصمیمی 
اگر در موقعیت او بودند، احتماال کار قبلی را رها میکردند و به سراغ کار دیگری 
می رفتند. بسیاری از مردم اهدافی را برای خود در نظر می گیرند و خود را آماده 
می کنند، به سمت اهدافشان گام برمی دارند. خوب تا اینجا همه چیز خوب است، اما 
با دیدن اولین سختی ها یا مخالفت ها دست از تالش برمی دارند و به کل تسلیم 
می شوند. عده کمی علیرغم تمام مخالفت ها و موانع و سختی ها همچنان تا به 

آخر ادامه می دهند. آنها همان افراد موفق هستند.
اصل زندگی آدمی این است که علیرغم تمام مشکالت و موانع پیش برود. همه 
ما می توانیم به درجات باال و عالی موفقیت در زمینه هدفمان برسیم. برای رسیدن 
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به درجات باال از موفقیت باید دو کار مهم را همواره در زندگی مان انجام دهیم.
1- کسب دانش، یعنی باال بردن آگاهی و اطالعات.

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

درس هایی برای آموختن

   ناپلئون هیل در کتاب »بیندیشید و ثروتمند شوید« توضیح می دهد: »اگر کاری 
که دوست دارید انجام دهید درست است و به آن ایمان دارید، پس دست به کار شوید 
و انجامش دهید. اگر در میان راه با شکست مواجه شدید به »حرف آن ها« اهمیت 
ندهید. بیشتر افرادی که در زندگی موفق هستند از شروعی بدراه افتاده اند و قبل از 
اینکه به موفقیت برسند از موانعی کمرشکن عبور کرده اند. انسان هیچ وقت شکست 

نمی خورد مگر اینکه شکست را به عنوان واقعیت قبول کند«.
است.  جای داده  خود  دل  در  شکست خورده  افراد  از  بسیاری  نمونه های  تاریخ 
شخصیتی بارز مانند توماس آلوا ادیسون که بیشتر از ده هزار بار شکست خورد. 
ادیسون بهای سنگینی پرداخت ولی در عوض نیروی برق را برای تمام مردم به 
به  برای رسیدن  نیروبخش  نتوانست عاملی  آیا همین شکست ها  انداخت.  جریان 

موفقیتش باشد؟
دکتر ری، روانشناس برجسته این عامل را همان تمایل انسان به جبران کمبودها 
می داند. به گفته او اگر هیچ گونه احساس کمبودی در انسان وجود نداشته باشد، 

تمامی توانایی ها و استعدادها خاموش باقی می مانند.
کمبود، جرقه ای است که موتور ما را به کار می اندازد. البته به شرط آن که مثبت و 

مهم ترین وظیفه شما این است: »افکار و پندار شما طوری باید باشد که شکست 
را امری محال بدانید«.

»چارلز اف.کترینگ، مخترع«
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سازنده بوده و هدایتگر ما در جهت عزت نفس و احترام به دیگران باشد.
هرگاه در گوشه ای از زندگی تان به هر دلیلی شکست می خورید، به جای دلسوزی 
به حال خود، در خلوتی آرام بنشینید و به این بیندیشید که در دل هر شکست بذری 
وجود دارد که برایتان موفقیت به بار می آورد. تمام افراد موفق به شکست هایشان 
به عنوان درس می نگرند. آن ها در مسئله دقیق می شوند و از خود می پرسند: »چه 

چیزی در این شکست برای من آموزنده است؟«

• نکته:	
در هر شکست درس هایی می یابید برای آموختن، می فهمید چه کارهایی باید بیشتر 

انجام دهید و چه کارهایی را کمتر.

برنامه ریزی کنید

   اولین قدم این است که؛ نگرشتان را تغییر دهید تمام افکار کهنه و باورهای قبلی 
ذهنتان را دور بریزید. وظیفه شما این است به عادت های غلط زندگی تان که شمارا 
از دستیابی به اهدافتان دور می کند پی ببرید، برای تغییر این عادات تصمیم گیری 
جدیدتان  عادات  به  دستیابی  برای  را  خود  تصمیمات  راهبردی  شیوه ای  به  کنید. 

اجرایی کنید.
»برنامه ریزی  می نویسد:  رشد«  ارزشمند  قانون   15« کتاب  در  سی.مکسول  جان 
واقعی  ماهیت  بشناسید.  بهتر  را  خودتان  که  است  معنی  این  به  زندگی تان  برای 
نقشه هایی  و  کنید. سپس طرح  واقعی کشف  ارزش های  را طبق  خود  راستین  و 

اگر خودتان برنامه ای را برای زندگی تان تهیه نکنید، این احتمال به وجود می آید که 
مجبور شوید برنامه های دیگران را در مورد خودتان اجرا کنید.

»جیم ران، مربی موفقیت«
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هماهنگ با ویژگی های شخصیتان برای رشد و پیشرفتتان در زندگی پیاده کنید«.

عادت کنید که همیشه موفق باشید 
برجسته می نویسد: »پزشکان همان طور که  روانکاو  منینگ،  ویلیام سی     دکتر 
از روی اشتها درباره  سالمت جسمانی شما قضاوت می کنند، برای تعیین سالمت 

روانی شما نیز از میزان امیال و شور و اشتیاق شما کمک می گیرند«.
بدانید عطش خواستن هرگز سیراب نمی شود و کامال هم ارضا نمی گردد. این همان 
پیروزی  به یک  رسیدن  به محض  ما  نیرومند می کند.  را  اشتیاق  که  است  عاملی 
آنچه  موفقیت،  به سوی  درحرکت  بزرگ تر حرکت می کنیم.  پیروزی  به سوی یک 
مهم است، کنترل امیال است. به طور حتم امیال آتشین می تواند به طور خطرناکی 

مضر یا به طور اعجاب آوری موفقیت آمیز باشند. 
این شما هستید که عالمت می دهید و همه چیز بستگی به خودتان دارد. پس عادت 
کنید که همیشه موفق باشید. هیچ کاری وجود ندارد که نتوانید انجام دهید. هیچ 
هدف سودمندی در جهان وجود ندارد که از طریق سماجت آگاهانه و از روی تعقل 
به دست نیاید. هیچ خیر و خوبی نیست که خداوند آن را برای ما خواسته باشد، ولی 
وسیله  دسترسی به آن را فراهم نکرده باشد. چه در جهان مادی و چه در جهان 

معنوی.
ما باید شور و اشتیاق را از بچه ها بیاموزیم. اشتیاق آن ها برای خواسته های خود تا 

حد گریه کردن است.
ابزاری  شوق  و  »شور  می کند:  عنوان  موفقیت«  »مبانی  کتاب  در  کنفیلد  جک 
قدرتمند برای رسیدن به موفقیت است که به شما کمک می کند همواره تصمیمات 

بهتری بگیرید و در کمترین زمان بیشترین کارها را انجام دهید«.
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کار عملی:
در ادامه کنفیلد دو روش کاربردی برای ایجاد و حفظ شور و شوق پیشنهاد می دهد.

1. وقت بیشتری را صرف انجام کاری کنید که به آن عالقه مند هستید. این کار با 
کشف هدف واقعی و باور داشتن به تحقق هدفتان امکان پذیر است.

2. برای انجام هر کاری، هدف اصلی خود را در نظر داشته باشید. وقتی مجبورید 
کاری را انجام دهید که تمایل زیادی به انجام آن ندارید، از خودتان بپرسید: »علت 

اینکه این کار را انجام می دهم چیست؟«
هرگاه علت را پیدا کنید، عالقه مندی تان به انجام آن کار بیشتر می شود.

نکات مهم فصل:
1. هدف وجودی، قدرت درون ما این است که با مدد آن ازاینجایی که هستیم باالتر 

برویم و در هر زمینه ای که می خواهیم رشد کنیم.
2. همیشه خود را وادار کنید گسترده تر بیندیشید. همواره اهدافتان را سخت تر و 
فراتر از منطقه امن خود قرار دهید. شما همواره محکوم به پیشرفتهای بزرگ در 
زندگی هستید. داشتن افکار بزرگ برای ذهنتان درایت و تمامیت به بار می آورد.

3. در ابتدای راه باید دو موضوع مهم را بدون هیچ غرغر کردنی بپذیرید:
الف( شما مسئول 100 درصد زندگی تان هستید این حقیقت محض را بپذیرید.

 ب( برای موفقیت در هر گوشه از زندگی تان باید 120 درصد متعهد باشید.
4. در یک کالم می توان گفت؛ منشا هر رفتار ما در زندگی، انتخاب هایمان است که 

در طی زمان به عادت ها تبدیل می شوند.
5. آنچه بیشتر از همه به ما صدمه می زند واکنش ما نسبت به اشتباهاتمان است. 
واکنش ما نسبت به هر اشتباهی، بر کیفیت لحظات بعدی زندگی مان بسیار اثرگذار 

است.
به عادت  را  تا هر عمل روزمره ای  دانشمندان؛ مغز تالش می کند  6. طبق گفته 
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تبدیل کند، زیرا عادات باعث می شوند مغز ما بیشتر استراحت کند.
7. محرک و پاداش ها در طول زمان یک عادت را به وجود می آورند.

8. داشتن اشتیاق باعث عملکرد بهتر محرک و پاداش می شود. در حقیقت اشتیاق
به شکل گیری چرخه عادت کمک می کند.

9. حتی تغییرات کوچک در انجام فعالیت می تواند باعث تغییر عادت شود. مشکل 
اغلب ما این است که از رشد چرخه عادات غافلیم، بیشتر مواقع توانایی کنترل آن ها 

را نیز نداریم.
10. سخت ترین قسمت کار همان ده روز اول است، پس به هر قیمت ممکن نباید 

در این ده روز تسلیم شوید.
11. سعی کنید در هر بازه زمانی سی روزه، فقط بر تغییر یک عادت خاص متمرکز 

شوید. معموال به طور همزمان نمی توان دو یا چند عادت را تغییر داد.
12. اگر می خواهید یک عادت خوب را حفظ و گسترش دهید، مطمئن شوید حداقل 

روزی دو بار به آن توجه می کنید.
13. طی مسیر تغییر و ایجاد عادات سازنده، وقتی به دستاوردی )هرچند کوچک( 

می رسید به خودتان پاداش دهید، 
14. هدف شما پرورش هر عادتی که هست ، خود را عینا در ایجاد آن عادت موفق 
تجسم کنید. به طور واضح و شفاف تصور کنید که اتمام موفقیت آمیز تغییر عادت 

جدیدتان چه اثرات مثبتی بر روند زندگی تان دارد.
15. در هر شکست درس هایی می یابید برای آموختن، می فهمید چه کارهایی باید 

بیشتر انجام دهید و چه کارهایی را کمتر.
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برای تهیه کتاب به صورت تکی و همچنین 
با تعداد باال می توانید به 3 روش اقدام کنید:

می توانید عدد 1 را به شماره . 1
30002828959597 ارسال کنید.

تماس با شماره تلفن های زیر:. 2
09199509597 -09127623050

3. از طریق سایت: 
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Info@zendegienab.com


