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  پیشگفتار 

در بسیاري از کشور هاي مختلف در سرتاسر دنیا از پنج دقیقه تا پنج روز سخنرانی کرده ام . اگر قرار 

باشد مطلبی را به شما بگویم این خواهد بود : (( هدفهایتان را بنویسید ، برنامه اي براي دستیابی به آن 

  ببینید و هر روزتان را صرف این برنامه کنید ))ها تدارك 

موفقیت یعنی داشتن هدف و هر چه دیگر هست وراجی و اضافه گویی است . زمان و زندگی شما 

در زندگی زمانی اتفاق می اُفتد که بتوانید آن چه را در مدت چند ماه ارزشمند است . مهم ترین اتالف و 

  ست آورید . راه هدف گذاري و رسیدن به موفقیت آسان است ، به دست آورید ، در مدت چند سال به د

  با استفاده از این روش هاي ساده از همه جلو می زنید . 

من بارها و بارها به این نتیجه رسیده ام  که کسی با هوش متوسط ، اگر هدف هاي روشن داشته باشد ، از 

ی گیرد . ماموریت من این است که (( به نابغه اي که نمی داند در زندگی دنبال چه می گردد پیشی م

  اشخاص کمک کنم تا به هدف هایشان به سرعت بیشتري اگر کمک من در میان نبود ، برسند . )) 

  این کتاب عصاره همه مطالبی است که آموخته ام . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  مقدمه 

  خالق براي میلیونر شدن است . کنیم که زمان مناسبی براي انسان هاي  در عصري زندگی می

در جده سالگی دبیرستان را بدون مدرك ترك کردم و مشغول کار هاي مختلفی مثل ظرفشویی در هتل ، 

شستن اتومبیل ، سرایداري  شدم و در بعضی مواقع در مزارع و دامداري ها کار کردم . وقتی دیگر 

به کار فروش مشغول شدم ، تمام سعی خودم را نتوانستم کارگري کنم و کاري از این دست پیدا نکردم ، 

  می کردمتا یک فروش بکنم . شروع خوبی در زندگی نبود . 

  روزي که زندگی ام تغییر کرد 

دالر درآمد داشته باشم . کاغذ را تا کردم و در جیبم  1000روزي روي کاغذ نوشتم که میخواهم ماهی 

  گذاشتم . 

سی روز بعد ، روش قطعی براي فروش پیدا کردم که از روز اول فروشم را سه برابر کرد . صاحب شرکت 

دالر سرپرستی گروه  1000آن را به کارفرمایی فروخت و به من پیشنهاد داد در ازاي دریافت ماهی 

 95م ، و فروش را به دست بگیرم . هجده ماه بعد به کار به کار جدیدي پرداختم و مدیر فروش شد

  فروشنده داشتم .  زندگی ام فراز و نشیب هاي فراوان داشته . 

در این زمان بود که براي موفق شدن جدي شدم . دانستم که هدف گذاري تا چه اندازه مهم و تعین کننده 

  است . 

  همه می توانند این کار را بکنند 

هدف گذاري منظم و حساب شده ما را از فقر این نقطه نظرها در هر مکانی از دنیا کارساز است . اقدام به 

به ثروت و مکنت ، از شکست و ناکامی به موفغقیت و رضایت خاطر رسانده است . هر برنامه اي از برنامه 

نداشتن بهتر است . حد و اندازه اي براي موفقیت وجود ندارد . محدودیت را تنها شما در ذهن خود تعیین 

  ن کشفیات است . می کنید . این یکی از بزرگتری

  

  

  

  

  



  توانمندي هاي خود را آزاد کنید .  1

موفقیت در هدف گذاري است و هر چیزي جز این فرع بر قضیه است . با داشتن هدف ، ذهن مثبت شما 

هدف چون تیري از کمان به کار می اُفتد  و نقطه نظرها و انرژي براي دستیابی به این هدف آزاد می شود . 

  دفتان به حرکت در می آیید تا به آن اصابت کند . در رفته به سوي ه

مهم نیست از کجا می آیید ، مهم این است که به کجا می روید . اما این که به کجا می روید را شما و (( 

  اندیشه هاي شما مشخص می سازند . )) 

  تام هاپکینس مربی فروش می گوید : (( هدف سوخت کوره موفقیت است )) 

  را خلق می کنید شما دنیاي خود 

قدرت ذهن شماست که تقریباَ تمامی جنبه هاي زندگی شما را خلق می کند . افکار شما دنیایتان و همه 

  اتفاقات زندگی تان را شکل می دهند . 

به آنچه بیشتر بیندیشید ، همان می شوید . دنیاي بیرون شما در نهایت بازتابی از دنیاي درون شماست و 

آنچه را که فکر می کنید ، به شما منعکس می کند . به هر چه پیوسته فکر کنید ، صورت حقیقت پیدا می 

  کند . 

  مورد مسائل و نگرانی هایشان فکر  فکر می کنند  ، و افراد نا موفق درافراد موفق به خواسته هایشان 

  می کنند .

  هدف جویی خود به خود

شما مانند کبوتران النه یاب از توانایی هدف جویی برخوردارید . صرفاَ تصمیم گیري در این مورد که چه 

می خواهید ، به سمت هدف خود به حرکت در می آیید و هدف هم به شما نزدیک می شود . درست در 

  زمان و مکان مناسب شما و هدفتان به هم می رسید . 

  ترس از رد شدن 

اگر به موفقیت نرسند دیگران آن ها را مسخره کنند باید هنگام هدف گذاري محرمانه  مردم می ترسند

  عمل کنید و تا رسیدن به موفقیت کسی از کار شما متوجه نشود . 

   به سه درصد باال بپیوندید 

% از افرادي که هدفهاي مکتوب داشته اند ، ده  3تحقیقات در دانشکده بازرگانی هاروارد  نشان داد 

  % درصد دیکر درآمد کسب می کردند .  97ابر بر



  تابلوي راهنماي جاده 

اغلب مردم بی هدف به سفر زندگی می روند  و نقشه راهی ندارند . حرکت می کنند و ببینند چه پیش می 

  آید و چندین سال را بی هدف می گذرانند . 

  خوشبختی مستلزم داشتن هدف است 

  خوشبختی مستلزم داشتن یک ایده آل یا یک هدف است ))ارل نایتینگل معهتقد است : (( 

وقتی به جانب هدف هایتان حرکت می کنید ، شادمان تر و قدرتمند تر هستید و انرژي بیشتري دارید . با 

هر قدمی که به سوي هدفتان بر می دارید ، بیشتر به این باور می رسید که می توانید هدفهاي بزرگ تري 

  ظر بگیرید و به ان برسید . براي زندگی خود در ن

  روشنی و شفاف بودن در حکم همه چیز است

هرچه درباره هدفهایتان علم و اطالع بیشتري داشته باشید ، بیشتر می توانید از توانمندي هاي خود براي 

  رسیدن به این هدف ها استفاده نمایید . از تمام توانمندي هاي ذهن خود استفاده کنید . 

  ق سوزان یاایجاد یک اشت

اگر می خواهید به هدفی برسید ، باید اشتیاق سوزان داشته باشید . تنها وقتی اشتیاق شما به حد کافی 

  شدید شوداز انرژي و انگیزه درونی برخوردار می شوید که همه موانع را از پیش روي بردارید . 

  الگوي موفق کافه تریا 

ه آن بهاي آن را پرداخت کنید . بسیاري از اشخاص موفقیت مثل کافه تریا است باید قبل از رسیدن ب

دچار این اشتباه می شوند که پس از موفقیت بهاي آن را می پردازند . آن ها روبروي بخاري زندگی می 

  نشینند و می گویند : (( ابتدا به من حرارت بده تا بعد در تو هیزم بریزم ))

  راب شده است ، اما پله ها همیشه وجود دارند )) به گفته زیگ زیگالر (( آسانسور منتهی به موفقت خ

  راه رسیدن به خوشبختی 

از امروز باید براي خود هدف داشته باشید . حتا فکر کردن به هدفهایتان در شرایطی که هنوز قدم اول 

  را برنداشته اید ، شما را شاد و خشنود می کند  باید مصمم شوید که یک موجود زنده و هدفمند هستید . 

  

  



  توانمندي هاي خود را آزاد کنید 

از یک توانمندي ذاتی برخوردارید تا به هر هدفی که براي خود تعیین می کنید ، برسید . . تصور کنید  1

  دوست دارید به کجا برسید ؟ چه چیزهایی را به دست آورید ؟ چه کار کنید  ؟ 

  د ؟ . کدام فعالیت است که به شما بیشترین احساس معتا را می ده 2

. به زندگی شخصی و کاري خود نگاه کنید و ببینید که چگونه اندیشه شما دنیایتان را آفریده است . چه  3

  چیزي را می توانید و یا باید تغییر بدهید ؟

درباره آنچه که می خواهید یا آنچه که  –. در اغلب مواقع به چه فکر می کنید ، درباره چه حرف می زنید  4

  نمی خواهید ؟ 

  . براي دستیابی به هدفهایتان چی بهایی را پرداخت خواهید کرد ؟  5

  . کدام اقالم را باید بالفاصله انجام بدهید تا پاسخ به پرسش هاي فوق را به دست آورید ؟  6

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  سر رشته امور زندگی خود را به دست بگیرید.  2

یکی از شب ها در حالی که پشت میز آشپزخانه نشسته بودم ، ذهنم برقی زد . به این نتیجه رسیدم که 

. مسئول تمامی حوادثی هستم که تا پایان عمر برایم دست خواهد داد . هیچ کس به من کمک نخواهد کرد 

  . من مسئول بودم . چیز دیگري تغییر نمی کرد  ، اگر تغییر نمی کردم کسی به نجات من نخواهد آمد .

  کشف بزرگ 

  وقتی مسئولیت کامل در قبال زندگی خود را به دست می گیرید ، از کودکی به دوران بلوغ پرش می کنید. 

  بعضی از مردم در گذشته گیر کرده اند و نمی توانند به رهایی برسند . 

  بزرگترین دشمنان شما 

از پا در می آورند . خود را از شر احساسات منفی رها احساسات منفی شما را زمین گیر می کنند ، شما را 

کنید . وقتی احساسات منفی متوقف می شوند ، احساسات مثبت عشق ، شادي و اشتیاق جاي آنها را پر   

  می کند  و هم زندگی تان تغییر می کند . 

  ه نکنیدیتوج

. تا حدي خود و دیگران را توجیه کنید که حق توجیه کردن است  ، اولین ریشه مسبب احساس منفی

دارید . افرادي هستند به هر دلیلی که عصبانی هستند می خواهند نقش قربانی را بازي کنند و مشکالت 

شان را تقصیر دیگران می اندازند . توجیح کردن احساس منفی شمارا زنده نگه می دارد . به محض آنکه 

  به شخص مثبت تر و موثر تري تبدیل می شوید .  توجیح کردن را کنار می گذارید ،

  توجه داشتن بیش از اندازه به رفتار دیگران در قبال شماست . سومین سبب احساسات منفی 

چهارمین علت احساسات منفه که از همه بدتر است سرزنش کردن است . باید تمام درختان احساسات 

  منفی را قطع کنید . 

  مسئولیت در حکم پادزهر است

پادزهر تمام احساسات منفی این است که مسئولیت کامل زندگی خود را بپزیرید تا تمام احساسات منفی 

  که تجربه می کنید از میان برود . 

  احساسات مثبت قدرت می دهند ، احساسات منفی قدرت را می کیرند . 



سالم آقاي پریزیدنت ! در هر جا که کار می کنید باید خود را رئیس بدانید و احساس کنید براي خودتان 

   کار می کنید . 

  شما انتخاب می کنید شما تصمیم می گیرید 

اگر چیزي در زندگی تان است که از آن ناراضی هستید خودتان مقصر هستید . خودتان باید شرایط را 

  رآمد خود ناراضی هستید ، تصمیم بگیرید درآمد خود را اقزایش دهید . عوض کنید .اگر از د

شما مسئول انتخاب هاي خود ، مسائل مالی ، روابط و دیگر مسائل هستید . شما در قبال زندگی خود 

  مسئولیت دارید . 

تغیرات انتخاب دوست و همکار مناسب روي موفقیت و خوشبختی شما تاثیر دارد . اگر راضی نیستید براي 

اقدام کنید . باید مثل شرکتی مه سهامس در بازار همیشه رشد و سود دارد ، به رشد و بالندگی خود فکر 

  کنید . از گذشته شکایت نکنید و به آینده فکر کنید . 

  کانون کنترل خود را مشخص کنید 

د . احساس قدرت کسانی که کانون کنترل درونی دارند احساس می کنند که عهده دار زندگی  خود هستن

و اطمینان خاطر می کنند . این اشخاص به طور کلی خوش بین و مثبت هستند و حاکم بر سرنوشت خود 

  هستند . 

کسانی که کانون کنترلشان بیرونی است احساس می کنند تحت تاَثیر عوامل بیرونی از قبیل رئیس ، بدهی 

خود کنترل می شوند . در نتیجه احساس می هاي بانکی ،ازدواج ، مسائل دوران کودکی و موقیت جاري 

  کنند بر زندگی خود حاکم نیستند . احساس ضعف ، خشم ، هراس و بی قدرت بودن می کنند . 

  هر چه بیشتر (( من مسئول هستم ! )) را تکرار کنید ، احساس قدرت و اطمینان خاطر می کنید . 

   خوشبختی  3کنترل ،  2مسئولیت ، 1مثلث طالیی   

هر چه مسئولیت بیشتري بپذیرید ، احساس کنترل بیشتري می کنید . هرچه احساس کنترل بیشتري 

کنید ، خوشبخت تر و مطمئن تر می شوید . وقتی در زندگی احساس در کنترل بودن و مثبت بودن بیشتري 

ف انگیزه و بکنید ، هدفهاي بزرگتري براي خود در نظر می گیرید . در ضمن براي دستیابی به این اهدا

اراده بیشتري خواهید داشت . احساس می کنید سر رشته امور زندگی تان را در دست دارید و هر کاري 

  را که تصمیم بگیرد ، با آن می کنید . 

اکنون در شرایطی هستید  –این که از توانمندي نامحدود بهره دارید و مسئول کامل زندگی خود هستید 

  نده آرمانی خود را طراحی کنید . که به مرحله بعدي بروید و آی



  آینده خود را خلق کنید .  3

همه رهبران بزرگ داراي یک کیفیت بزرگ هستند و آن کیفیت پنداره است . رهبران داراي پنداره 

هستند ، اما غیر رهبرها پنداره ندارند .رهبران به آینده و به خواسته هایشان فکر می کنند که به کجا 

  نند . کسانی که رهبر نیستند به گذشته فکر می کنند . برسند و چه کار ک

وقتی به آینده فکر می کنید ، در نقش یک رهبر ظاهر می شوید و به زودي به نتایجی می رسید که 

  رهبران به آن می رسند . در حالی که در لحظه اکنون تصمیم می گیرید ، باید به آینده فکر کنید . 

آرمان سازي کنید . در فرآیند آرمان سازي ، یک رویا و خیال پنج ساله براي باید در هر کاري که می کنید 

  خود در نظر بگیرید و به این فکر کنید اگر وضع به به شکلی که شما می خواهید بشد ، ، به کجا می رسید . 

  اندیشه آسمان آبی را تمرین کنید 

. کافی است به در اندیشه آسمان آبی ، فرض را بر این می گذارید که همه چیز برایتان امکان پذیر است 

آسمان بلند آبی نگاه کنید و محدودیتی احساس نکنید . به چند سال آینده فکر می کنید و می بینید 

ن قرار دارید می اندیشید زندگی تان به هر لحاظ عالی و بی کم و کاست است . بعد به جایی که امروز در آ

  و از خود می پرسید : چه اتفاقی باید براي من بیفتد تا جایی در آینده به این هدفهایم دسترسی پیدا کنم؟

  

  در رویاهایتان تجدید نظر نکنید به رویاهاي بزرگ فکر کنید و هرگز رویاهاي خود را کوچک نکنید .

مانی گفت : (( ما درباره کارهایی که در یک سال می هیچ محدودیت فکري در کار نیست . پیتر دروکر ز

برآورد بیش از اندازه می کنیم ، اما درباره کارهایی که در مدت پنج سال می توانیم توانیم انجام دهیم 

  انجام بدهیم  کمتر از اندازه برآورد می کنیم . )) 

  ح می کنی  و به آن پاسخ می دهی ،وقتی آینده عالی خود را در ذهن می بینی باید به تنها سوالی که مطر

  ((  چگونه ؟ )) . باشد .  

  صرفَا انجام بدهید 

اوت عمده میان موفقها و نا موفقها ، (( عمل گرا بودن )) موفقهاست . اگر ایده اي به ذهنشان خطور کند تف

  ، بالفاصله براي به عمل در آوردن آن دست به کار می شوند . 

کنید ، تصمیم بگیرید چگونه می خواهید به سبک و طرز زندگی ایده عال خود تقویم عالی خود را طراحی 

  تقویم خود را به مدت یک سال طراحی کنید .برسید . 



  . ارزشهاي خود را مشخص سازید  4

کنند .  ارزشها افراد موفق و رهبران می دانند چه می خواهند ، چه باوري دارند و براي چه زندگی می 

  شخصیت می سازند . 

  سطوح پنجگانه شخصیت 

شخصیت شما از پنج حلقه درست می شود . در حلقه اول ، ارزش ها و در دایره خارجی آن ، باورهایتان 

  قرار دارند . 

ارزش هاي شما ، باورهاي شما را مشخص می سازند . باورهاي که در مورد خود و دنیاي پیرامون خود 

  دارید .

باورهاي شما هم به سهم خود حلقه دوم شخصیت شما را مشخص می سازد که همه انتظارات و توقعات 

  شماست . 

سطح چهارم شخصیت شما که از ناحیه انتظارات شما مشخص می شود ، نگرش و برداشت شماست . نگرش 

  و طرز تلقی شما بازتاب ارزشها ، باورها و انتظارات شماست . 

ح زندگی ، اعمال شماست . اقدامات بیرونی شما بازتاب ارزشها ، باورها و انتظارات شما حلقه پنجم ، یا سط

بیشتر با توجه به در بیرون از شماست به همین دلیل است که آنچه را در زندگی و کارتان به دست آورید 

  آنچه در درون شما می گذرد مشخص می شود . 

ان کاوي گفت : (( وقتی از نردبان ترقی باال می روید ، مراقب باید بدانید که دقیقاَ چه می خواهید . استف

باشید که نردبان را به دیوار مناسب تکیه داده باشید . )) موفقیت بیرونی باید هماهنگ با ارزشهاي 

  درونی باشد . 

در اعماق وجود خود می خواهی به چه شهرتی برسی ؟ مهم نیست که از کجا می آیید مهم این است که به 

  جا می روید ، هر لحظه در بهترین سطح خود ظاهر شوید . ک

به ارزشهاي خود فکر کنید . با خود ي خود را در هر زمینه اي بنویسید . باورتان را شناسایی کنید و ارزشها

  صادق باشید ، انسجام شخصیت ، پایبندي به یک ارزش و ایستادن پاي تعهد خود داشته باشید . 

  

  

  

  



  خود را مشخص سازید  . هدفهاي واقعی 5

هدف هایتان باید صد در صد مشخص باشد . از خود سوال بزرگ بپرسید : می خواهم با زندگی ام چکار 

کنم ؟ وظیفه شما این است که هدفهایتان را را مشخص سازید ، انگار که خانه رویایی خود را بر کاغذ رسم 

  می کنید . 

هدفهاي کلی و عمومی شروع کنید  و به هدفهاي مشخص تر می  تصمیم بگیرید که واقعاَ چه می خواهید . با

  رسید : 

. در روابط  3. در زمینه مالی کدامند ؟  2. سه هدف عمده و اصلی شما در کار و حرفه تان کدامند ؟  1

  . در زمینه سالمتی کدامند ؟  4خانوادگی کدامند ؟ 

نگرانیهاي اصلی خود را مشخص سازید چه عاملی شما را ناراحت می کند ؟ پس از شناسایی از خود بپرسید 

  : چگونه می توانید این مشکلها را حل کنید و سریعترین راه حل و فصل این مسائل کدامند ؟ 

  در آمدتان را دو برابر کنید 

ر سپري کنید . اگر مهارتهاي خود را بهتر نکنید اگر در کار فروش هستید وقت بیشتري را با خریداران بهت

به احتمال زیاد فرشتان اما تعداد دقایقی را که با هر مشتري صرف می کنید به دو برابر افزایش دهید ، 

  را دوبرابر می کنید . 

% از فعالیتهایی را که ارزش بیشتري دارند ،  20براي اینکه تولید و بهره وري خود را دو برابر کنید 

کارهاي خود را خالصه تر نجام دادن این فعالیتها را به دو برابر افزایش دهید . شناسایی کنید  و بعد ا

  کنید ، اما کارهایی کنید که ارزش باالتري دارد . 

  روي شغل و حرفه تان ، زندگی مالی ، زندگی خانوادگی و موارد دیگر عصاي جادویی را تکان دهید . 

  شش ماه براي زندگی

امروز بفهمید که بیش از شش ماه دیگر زنده نخواهید بود ، این شش ماه آخر زندگی تان را چگونه اگر 

؟ وقتی این سوال را از خود پرسیدید آنچه به ذهنتان خطور می کند ارزشهاي راستین خواهید گذراند 

  ) شماست . به ندرت کسی می گوید: (( باید به دفترم بروم و با چند مشتري تماس بگیرم )

بنویسید انگار که   قلم و کاغذي بردارید و فهرستی رویایی از حاوي یکصد رویا براي خودتان و زندگی تان 

محدودیتی در کار نیست و ببینید چگونه هدفهایتان با سرعتی که تصورش را نمی توانید بکنید تحقیق 

  پیدا می کند . 



اگر فردا یک میلیون دالر پول نقد برنده شوید و این پول معاف از مالیات هم باشد ، چگونه زندگی تان را 

  تغییر می دهید ؟ 

  از شکست نترسید کاري را که دوست دارید انجام بدهید و 

در هدفهاي کوتاه مدت و بلند مدت از خود بپرسید : در هر یک از زمینه هاي زندگی ام میخواهم به کجا 

  برسم ؟  لحظات شاد زندگی خود را شناسایی کنید . 

در دنیایتان دوست دارید چه تفاوتی ایجاد کنید ؟ منتظر آن نشوید که روزي در آینده همه چیز در شرایط 

  . به جاي آن ، از همین امروز شروع کنید .  آرمانی خود قرار بگیرد

شفاف بودن سببی است تا رویاهایتان به واقیت تبدیل شود . هرچه بیشتر به  هدفهایتان فکر کنید ، 

  سریعتر صورت تحقق به خود می گیرند . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . درباره هدف اصلی خود تصمیم بگیرید  6

ري انجام شده ، بدانید که فکري وسواس گونه در مورد ماَموریتی پیتر دروگر می گوید : هرگاه دیدید کا

وجود داشته است )) وقتی قصد معین و مشخصی داشته باشید که درباره اش بیندیشید ، حرف بزنید و 

  به طور دائم روي آن کار کنید ، دنیاي بیرون شما چونان یک تصویر آینه اي این را منعکس می کند . 

  ا فعال کنید  کورتکس مشبک خود ر

کورتکس مشبک جزعه کوچکبه یک انگشت شباهت دارد ، شبیه مراکز تلفن یک اداره بزرگ رفتار می 

را به کورتکس مشبک می فرستید ، این بخش از مغز شما را نسبت به کند. وقتی پیامی در زمینه هدف 

، حساس و هوشیار می کند اشخاص ، اطالعات و فرصت هاي مناسبی که در محیط و پیرامونتان وجود دارد 

و سبب می شود که شما به هدف خود دست پیدا کنید . هر پیام هدفی که به کورتکس مشبک خود مخابره 

  کنید ، شما را نسبت به آن و براي دستیابی به هدفی که انتخاب کرده اید گوش به زنگ می کند . 

این نوع هدف گذاري اساس یاَس و  هدفهاي بسیار عظیم و دور از دسترس براي خود تدارك نبینید .

  نومیدي شما را فراهم می سازد . 

  سوال بزرگ 

که شکستی در کارنخواهد بود، چه هدف بزرگی را براي خود تعیین می کردید ؟ تنها اگر می دانستید 

محدودیتی که وجوددارد این است که تا چه اندازه می خواهید  به این هدف برسید و تا چه مدتی حاضرید 

  ه براي دستیابی به آن تالش کنید . ک

  به هدفتان فکر کنید 

  هدف اصلی و عمده شما هرچه باشد ، آن را مکتوب کنید و براي تحقق آن دست به کار شوید . 

  

  

  

  

  

  



  . باورهایتان را تحلیل کنید  7

آنچه را با تمام وجود باور داشته باشید به آن می رسید دکتر ویلیام جیمز ، استاد دانشگاه هاروارد ، در 

گفت : (( باور ، واقعیت را رقم می زند . )) او گفت : (( بزرگترین انقالب در نسل من کشف  1905سال 

دنیاي بیرونشان را متحول  خود می تواننداین نکته است که اشخاص با تغییر دادن برداشت هاي ذهنی 

  سازند . )) 

  ناپلئون هیل می گفت : ((آن چه را ذهن انسان بتواند تصور و باور بکند ، می تواند به آن دست یابد .)) 

  تصویر ذهنی شما مقدم است و سطح عملکرد و اثر بخشی شما را در هر کاري که بکنید مشخص می سازد . 

ود کننده است . اگر احساس کنید محدود هستید ، خواه واقعیت داشته بدترین باورها ، بامرهاي خود محد

  باشد یا نداشته باشد ، براي شما شکل حقیقت پیدا می کند . 

  می توانید یک نابغه شوید 

هوش متفاوت دارد که در به گفته دکتر هووارد گاردنر ، پایه گذار هوش چند گانه ، هر کس دست کم ده 

ند به شرایط نبوغ برسد . شما می توانید در زمینه هنر و طراحی ، تجارت و بازرگانی می توان ها هر یک از آ

  ، نواختن مویقی ، ورزش ، کنار آمدن با دیگران ،شناخت خود در سطح نوابغ قرار بگیرید . 

  باورهاي مورد عالقه خود را انتخاب گنید 

 00این است . این باور را بخرید :  تصور کنید فروشگاهی وجود دارد که باور می فروشد . توصیه من

  سرنوشت من مقدر است که یک موفق به تمام معنی  در زندگی باشم )) 

  وانمود کردن 

وقتی مانند اشخاص موفق و سطح باال راه بروید ، حرف بزنید و کار کنید ، خیلی زود مانند اشخاص سطح باال 

  این اشخاص خواهید شد .احساس می کنید . مطمئن باشیددر کوتاه زمانی مانند 

  

  

  

  

  



  . از آغاز شروع کنید  8

همه وزه قبل از اینکه به سفرتان ادامه بدهید به نقشه نگاه می کنید تا جایگاه فعلی تان را مشخص 

سازید . نقطه شروع خود را مشخص سازید . امروز دقیقاَ در گجا قرار دارید ، در چه موقیتی به سر می 

  برید . 

براي کسب درآمد بیشتر باید نرخ ساعتی  درآمد خود را مشخص کنید و سع کنید درآمد خود را بیشتر از 

. از انجام دادن هر این مبلغ کنید . از خود به همان اندازه که از دیگران متوقع هستید ، متوقع باشید 

  کاري که به اندازه نرخ ساعبی شما به شما پول نمی دهد خودداري ورزید . 

بعد از مشخص کردن هدف مالی ، باید ارزش دارایی هایی خود را به طور کامل مشخص کنید . ارزش 

خالص دارایی هاي خود را محاسبه کنید و این رقم را از رقم هدف بلند مدت مالی خود کم کنید . بعد عدد 

تقسیم کنید . مبلغ به دست آمده را به تعداد سال هایی که میخواهید براي رسیدن به هدفتان کار کنید 

  پس انداز خود را به دست می آورید . 

تمامی جنبه هاي زندگی شغلی خود را بررسی کنید . آیا کاري هست که شروع کرده اید و اگر علم و 

  اطالعات امروز خود را قبالَ می داشتید  ، آن را شروع نمی کردید ؟ 

  ر خود باشید . باید آماده ایجاد تغیرات الزم براي بهتر شدن کسب و کا

  چیست که برایتان تولید مانع می کند ؟

از خو د سوال کنید که چرا این مبلغ پول مورد نظر را بدست نمی آورید . چه مانعی بر سر راهتان قرار 

  دارد . از افراد موفق در اطرافتان این سوال را بپرسید . 

حساسیت بیشتري دارد و مشخص کنید به مهارت هاي خود رسیدگی کنید . بینید چه بخشی از کار شما 

  کدام کار است که که بهتر از ئیگران انجام می دهید . 

ران از شما بهتر انجام می دهند ؟ با خود صادق باشید  در کدام مهارت ضعیف هستید و کدام کار را دیگ

  وپاسخ درست به خود بدهید . 

استعداد و مهارتهایتان را در بازار به کار مهمترین دارایی شما توانایی کسب در آمد شماست  که چگونه 

می گیرید . هرگز به خود اجازه ندهید که در محدوده عمل مشخصی گیر بکنید ، به خصوص اگر از وضع و 

  شرایط شغلی فعلی خود راضی نیستید .

سواالت  تان نویسد باید بخواهید که از خود و از حرفه جیم کالینز در کتاب پر فروش از خوب به عالی ، می 

مانع پیشرفت شما می شوند ، از میان بردارید . این دقیق و گاه ظالمانه بکنید تا بتوانید موانعی را که 

  سواالت ظالمانه کدام است ؟       (( شروع خوب نیمی از کار است )) 



  . پیشرفت خود را اندازه بگیرید  9

ن از توان فکري خود استفاده کنید . در هدف گذاري به شما امکان می دهد تا به مراتب بیش از دیگرا

صورتی که هدفی در کار باشد بهتر به وظیف خود عمل می کنید . هر چه این ها را بیشتر در کامپیوتر ذهن  

نیمه هشیار خود برنامه ریزي کنید ، بهتر برایتان عمل می کند و سریع تر می توانید به هدف خود 

  دستیابی پیدا کنید . 

تلف را می گذرانید تا کار مهمی را به انتها ببرید ، با هر موفقیتی که به دست می آورید ، وقتی مراحل مخ

اندورفین در بدنتان جاري می شود . به احساس شادمانی ادامه دار می رسید . وقتی به جانب هدفتان در 

  حرکت هستید ، در شرایطی ظامیخته از وجد و نشاط به سر می برید . 

برسانید ، کار به اتمام نرسیده منبع استرس و اضطراب است . کار را به خود را به انتها  عادت کنید که کار

  عقب نیندازید . 

تفاوت زیادي بین (( حلقه باز )) و یک ((حلقه بسته )) است . بستن و به اتمام رساندن کارها در زندگی 

  و یا حتا شکست و ناکامی است .  بعث شادي می شود . تمام نکردن کارها منبع اصلی استرس ، نا رضایتی

  تا زمانی که براي کارتان تاریخ  انجامی مشخص نسازید ، نمی توانید در زندگی خود موفق شوید . 

  هدف هاي بلند مدت خود را در قالب سال، ماه ، هفته و حتا ساعت در نظر بگیرید . 

د که در مهمتري کارها یی که دارید و اگر می خواهید درآمد ساعتی خود را افزایش دهید ، راهی پیدا کنی

  می کنید بهتر و باز هم بهتر شوید . 

  پس انداز کنید حتا اگر درآمد کمی دارید . 

اگر می خواهید در زمینه مالی به موفقت بیشتر برسید ، به مبلقی که در هر ساعت دریافت میکنید دقیق 

. اگر میخواهید در روابط خود موفق شوید ، به دقایقی شوید ، به میزان فروش هفتگی خود توجه نمایید 

  که با اشخاص مهم در زندگی تان رودر رو می شوید و با هم صرف وقت می کنید توجه نمایید . 

  

  

  

  

  



  . راه بندان را از میان بردارید  10

موفق ها بیشتر از نا موفق ها شکست می خورند چون راه هاي بیشتري را امتحان می کنند . به زمین می 

  خورند ، دوباره بلند می شوند و از نو امتحان می کنند تا اینکه برنده شوند . 

  به گفته هنري فورد : (( شکست صرفاَ فرصت مناسبی است تا بهتر از قبل شروع کنیم )) 

  ا فکر کنید به راه حل ه

موفق ها شیوه خاصی دارند که ما آن را (( جهت راه حل )) می نامیم . اشخاص راه حل گرا پیوسته مترصد 

دستیابی به راه حل هایی می شوند که مانع را دور بزنند ، از روي آن پرش کنند و یا آن را از سر راه 

  بردارند . 

  ي را بهتر و سریع تر حل می کنید . هرچه بیشتر به راه حل ها دقیق شوید ، مسائل بعد

  به درون خود دقیق شوید

از خود بپرسید : در من چیست که مرا با مشکل رو به رو می سازد ؟ با خود به طور صد در صد صادق 

  باشید . 

موانع اصلی در حد فاصل میان شما و هدف هایتان معموَال ذهنی هستند . اگر می خواهید به آن چه امکان 

  دست پیدا کنید ، باید با این موانع شروع کنید و آن ها را از میان بردارید .  پذیر است

  موانع مهم بر سر راه موفقیت  

دو عامل مهم بر سر راه موفقیت ترس و تردید است . ترس از شکست ، فقر ، خجالت یا مورد بی اعتنایی 

  می دهند .  قرار گرفتن . مردم بخاطر ترس کمتر کمتر از یکبار کاري را انجام

خود را با دیگران مقایسه مانع ذهنی دوم رابطه مستقیم با هراس دارد ، تردید به خود و دودلی است . 

می کنیم و احساس نا بسنده بودن و حقارت می کنیم نمی توانیم از پس چالش هاي موجود بر آییم و به 

  هدف هاي خود دست یابیم . 

پادزهر تردید و هراس ، شجاعت و اعتماد به نفس است . هرچه شجاعت و اعتماد به نفس بیشتري داشته 

باشید ، هراس و تردید شما کمتر می شود ،احساسات منفی کمتر می توانند روي رفتار و عملکرد شما تاَثیر 

  بگذارند . 

  

  



  هدف هاي بزرگ و چالش داري انتخاب کنید

و درماندگی فاصله بگیرید باید براي خود هدفهاي بزرگ و چالش داري در نظر بگیرید براي اینکه از راحتی 

به آن را مشخص سازید و روي آن  زمان رسیدنکوچکتري تقسیم کنید ، را  به اجزاي و این هدفهاي بزرگ 

  کار کنید . 

  مانع را به عنوان یک هدف تعریف کنید 

وند بر خوردید ، آن مانع را به عنوان یک هدف مثبت وقتی به مانعی که مانع از پیشرفت شما می ش

درصد اول  10بنویسید . مثالَ  (( هدف من این است که پیوسته بر مهارت هاي خود بیفزایم تا در شمار 

  کسب دخل کنندگان در زمینه فعالیت خود قرار بگیرم )) 

ود بیفزایید تهیه کنید . زمان فهرستی از از همه اقداماتی که می توانید به عمل آورید تا بر دانش خ

رسیدن به هدف را مشخص کنید و یک وظیفه و کار مهم را انتخاب می کنید و بالفاصله روي آن دست به 

  کار می شوید . 

تقریباَ هر مسئله اي را می توان حل کرد و براي وهر مشکلی راه حلی وجود دارد . باید عواملی که سرعت 

کی کند پیدا کنید و بعد تمام وقت خود را روي حل کردن موانع سر راه  شما را براي رسیدن به هدف کم

بگذارید . با حذف کردن موانع عمده در مدت چند ماه کاري را که دیگران در مدت چند سال انجام می 

  دهند ، به پایان می برید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . در زمینه کاري خود به تخصص برسید  11

شما باید به آنچه که می توانید برسید . بازار تنها به بهترینها پاداش می دهد . براي عملکرد متوسط 

پاداش متوسط می دهند و به کسانی که کمتر از حد خودشان ظاهر می شوند اجر ناقابل می دهند . در آمد 

ار را به چه خوبی انجام می شما تحت تاَثیر سه عامل مشخص می شود : اول ، کاري که می کنید ، دوم آن ک

  دهید و سوم ، شدت دشواري جایگزین کردن شما . 

یکی از کیفیات موفق ترین انسان ها این است که در نقطه به خصوصی در کارشان تصمیم می گیرند که به 

  حد اعال برسند . 

  قانون آهنین بهسازي شخصی 

ن به چیزي که قبالَ به آن دست نیافته اید ، لس براون ، سخنران الهام بخش ، می گوید : (( براي رسید

  که قبالَ نبوده اید . )) باید تبدیل به کسی شوید 

  براي بیشتر داشتن ابتدا باید بیشتر بشوید . 

باید این سوال را بپرسید : چه دانش ، مهارت و اطالعات اضافی احتیاج  رسیدن به بهترین هابراي شروع 

  ینده به صف مقدم برسم و جلوتر از دیگران قرار بگیرم ؟ دارم تا در ماه ها و سال هاي آ

خود را براي سه یا پنج سال آیندهدر نظر بگیرید و فرض کنید یکی از پر درآمد ترین شخص حاضر در 

صنعت خود هستید . براي رسیدن در این موقیت چه کاري باید انجام دهید ، چه مهارت هایی را باید یاد 

  بگیرید . 

م تغییر شغل بدهید . کدام تک مهارت است که اگر آن را رشد و توسعه دهید ، بیشترین در صورت لزو

  تاَثیر مثبت را بر شغل و حرفه شما بر جاي می گذارد ؟ 

پر درآمد ترین اشخاص در هر زمینه فعالیت امتیاز هشت ، نُه و یا ده را در حوزه هاي کلیدي و تعیین 

باید همین حوزه هاي مهم و کلیدي کارتان را در نظر گرفتید ، براي  کننده دریافت می کنند . هدف شما هم

بر طرف کردن مشکل و نقطه ضعف موجود هدفی را در نظر بگیرید ، برنامه ریزي کنید ، معیار ها و ضوابطی 

براي خود انتخاب کنید و زمان رسیدن به هدف را مشخص کنید . براي رسیدن به نتایج ملموس تالش 

دت یک هفته ، یک ماه یا یک سال در این مهارت در سطح عالی قرار می گیرید و تبدیل به یک کنید . در م

  متخصص بهتر می شوید . 

بسیاري از مهارت ها به یکدیگر وابسته اند گاه باید مهارت هایی را بیاموزید که لزوماَ آنها را دوست 

همه مهارتها فرا گرفتنی ندارید . این بهایی است که باید بپردازید تا در زمینه کارتان به حد اعال برسید . 

  هستند . 



ر نداشتن یک مهارت ، کاري را ماهها و سالها به بدترین تصمیمی که می توانید بگیرید این است که به خاط

  تعویق بیندازید . 

. مهیاي آن باشید که بهاي این کار را تصمیم بگیرید در مدت یک ، دو یا سه سال در کاري بهترین شوید 

  بپردازید . 

  فرمول سه به عالوه یک 

  ه کنید . اول در زمینه مهارت مورد عالقه خود روزانه پانزده تا سی دقدقه مطالع

  دوم به نوارهاي آموزشی گوش دهید . 

  سوم ، در زمینه کاري خود در همایشها شرکت کنید . 

  چهارم در حداقل زمان ممکن آنچه را که آموخته اید ، به مرحله اجرا در آورید . هر بار که ایده خوبی 

  می شنوید ، آن را امتحان کنید . 

هر آنچه را که می آموزید بیشتر به کار ببندید و تمرین کنید ، سریع تر در مهارتی که به دست آورده اید 

  کامل می شوید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . با اشخاص مناسب معاشرت کنید  12

در زندگی و تجارت همه جیز در روابط خالصه می شود . هرچه اشخاص بیشتري را بشناسید ، هر چه 

  به شما ارادت مثبت داشته باشند ، میزان موفقیتتان در کاري که می کنید افزایش اشخاص بیشتري 

  می یابد . 

براي دستیابی به هدفهاي خود به سه گروه از اشخاص احتیاج دارید . اول کسانی که در کسب و کار شما یا 

که بیرون از چرخه در پیرامون آن قرار دارند . گروه دوم ، افراد خانواده و دوستان هستند و کسانی 

  اجتمایی و شغلی شما واقع شده اند . 

باید از قانون اول کاشتن  و بعد برداشت کردن پیروي کنید . باید براي دیگران منبع ارزشمندي باشید تا 

  بیشتر به شما کمک کنند . 

  بلند مدت بیندیشدید و بلند مدت سرمایه گذاري کنید 

در جامعه خود تهیه کنید . هر بار دلیلی براي برقرار کردن رابطه با آنها پیدا فهرستی از افراد برجسته 

  کنید و به آنها نامه بنویسید . 

بارون دو روتشیلد زمانی نوشت : (( با کسی بی جهت معاشرت نکنید )) . اگر می خواهید در زندگی به 

هیچ هدفی را دنبال نمی کنند . باید  درجه بهترین برسید نمی توانید با کسانی دمخور شوید که در زندگی

  خوئخواه باشید  به خود و آیندتان بیندیشید . 

در زمینه برقراري روابط با دیگران به سطح تخصص برسید . همیشه با دیگران به محبت و مهربانی رفتار 

  ار کنند )) کنید . ادب را فراموش نکنید . (( با دیگران آن گونه رفتار کنید که می خواهید با شما رفت

طرز برخوردتان باید به گونه اي باشد که انگار با یک  -در منزل یا محل کار –با هر کس که مالقات می کنید 

یک میلیون دالري حرف می زنید . با اشخاص به گونه اي رفتار کنید که گویی با مهم ترین آدم دنیا مشتري 

  حرف می زنید . 

ستاخ باشید ، با غریبه ها گستاخ باشید ، اما با افراد خانواده با ادب و امت فاکس زمانی گفت : (( اگر باید گ

  با اخالق برخورد کنید . ))

  

  

  

  



  . دست به کار شوید  13

توانایی شما براي تسلط بر مهارت برنامه ریزي و انجام دادن کارهاي مختلف به شما امکان می دهد که به 

  مراتب بیش از اغلب مردم به موفقیت دست پیدا کنید . 

در تحقیقات یکی از نشریات نشان داد که ، کلیه شرکت هایی که برنامه ریزي استراتژیک داشتند موفق 

شرکت هایی که این کار را نکرده بودند ورشکسته شده و صحنه فعالیت را خالی بودند . بر عکس کلیه 

  کرده بودند . 

الک مکنزي ، متخصص مدیریت زمان ، گفته است : (( دست به کار شدن بدون برنامه ریزي ، زمینه ساز 

  اصلی همه شکستهاست . )) 

  که هر سه هفته یک بار همه فرضیه هاي اسکات مک نیلی می گوید : (( در شروع کارهاي تجاري ، مجبورید 

  قبلی خود را به کنار بگذارید . 

هر دقیقه اي که صرف برنامه ریزي بکنید ، در وقت ، پول و انرژي شما براي رسیدن به نتایج مطلوب 

براي شروع قلم و کاغذ را بردارید و آن چه به ذهنتان براي رسیدن به اهدافتان صرفه جویی می کنید . 

  می رسد یادداشت کنید . وقتی به موارد جدید رسیدین آن ها را یادداشت و به فهرست خود اضافه کنید 

  همیشه به فهرست خود نگاهی بیندازید و با دریافت اطالعات جدید به روز کنید . 

کارها را مشخص سازید .کدام کارها باید اول انجام شود و کدام کارها را در مرحله اولویت انجام همه 

جام شوند . هیچ برنامه اي در شروع کامل نیست . اغلب برنامه ها قبل از رسیدن به هدف ، بار ها بعدي ان

  و بار ها با شکست مواجه می شو.ند . 

با موانع و مشکالتی روبرو می شوید . ممکن است وقتی براي تحقق هدف جدیدي تالش می کنید ، بالفاصله 

  شکست بخورید . باید انتظار این را داشته باشید . این کامالَ طبیعی و نرمال است . 

  همیشه روي کاغذ بیندیشید و زمان را مشخصص کنید . 

ي به سمت برنامه ریزي کلید موفقیت است هر چه بهتر برنامه ریزي کنید ، منابع و فرصتهاي مطلوب بیشتر

  شما حرکت می کند و شما بهتر به هدفهاي خود دست پیدا می کنید . 

  

  

  



  

  . مدیریت زمان را رعایت کنید  14

و براي رسیدن به هدفهایتان باید  زمان را در کنترل خود در بیاورید . مدیریت زمان یک مهارت است 

وانید به یکی از نتیجه گراترین افراد در مانند هر مهارت دیگري یاد گرفتنی است . با تمرین و تکرار می ت

  حوزه کاري خود تبدیل شوید . 

  باید انتخابهاي جدید بکنید و تصمیماتی بگیرید که با آن چه می خواهید به آن دست یابید همخوان باشد . 

نقطه شروع مدیریت زمان، تصمیم گیري در مورد هدف است . بعد از آن باید هدفهاي خود را اولویت 

کنید . باید به طور کامل در هر دقیقه روشن باشید و بدانید در آن لحظه چیست که براي شما  بندي

  بیشترین اهمیت را داراست . 

براي اینکه تشخیص بدهید چه کاري درست یا نادرست است ابتدا باید هدفتان را مشخص کنید . بعد 

  م کنید . تمام فعالیتهاي خود را به دو گروه (( الف )) و (( ب )) تقسی

فعالیت از نوع (( الف )) کاري است که شما را به سمت هدفتان راهنمایی می کند . هرچه سریعتر و 

این کار را بکنید ، بهتر است . فعالیت از نوع (( ب )) شما را به هدفی که برایتان مهم و مستقیم تر 

  ارزشمند است راهنمایی نمی کند . 

باید زندگی خود را به کمک فهرستهاي هدفها و پروژه هاي بلند مدت ، میان مدت و کوتاه مدت برنامه 

  ریزي کنید . 

این گونه ذهن نیمه هوشیار شما تمام مدت شب روي بهتر است هر شب براي روز بعد برنامه ریزي کنید . 

، در شرایطی قرار می گیرید که اقالم  برنامه فرداي شما کار می کند . وقتی صبح از خواب بیدار می شوید

  روي فهرست خود را به مرحله عمل در آورید . 

  باید کارهاي اضطراري را از کارهاي مهم جدا کنید 

ضطرار گونه تحت تاَثیر فشار هاي بیرونی تعیین می شوند . این کارها زود باید انجام شوند و تحت کارهاي ا

تاَثیر فشارهاي بیرونی است در واکنش به کارهاي اضطراري ، به شکل صحبتهاي تلفنی ، حاالت اضطراري ، 

  اورژانس و تقاضاهاي رئیس و مشتریانشان می گذارند . 

هستند که به آینده بلند مدت شما خدمت می کنند . بعضی از این وظایف برنامه  اما کارهاي مهم کارهایی

قبل از دست به کار شدن  اولویتها ریزي ، سازماندهی ، مطالعه کردن ، پژوهش درباره مشتریان و تعیین 

  هستند . 

  



  را رعایت کنید 20به  80قانون 

درصد ارزش همه کارهایتان را در بر می  80درصد فعالیتهاي شما ،  20می گوید که  20به  80قاعده 

گیرد . اگر در فهرست شما ده کار و وظیفه گنجنده شده است ، دو مورد آنها ارزشی به اندازه هشت مورد 

  بعدي دارد . 

  مسامحه کردن خالق را تمرین کنید 

)) را تمرین  درصد کارهاي مهم  باید در مورد کارهاي دیگر (( مساحمه کردن خالق 20بعد از شناسایی 

کنید . از آنجا که نمی توانید همه کارها انجام دهید ، باید در انجام بعضی از کارها مساحمه کنید . مساحمه 

بیشتر وقت خود را روي کارهایی بگذارید درصد کاري که ارزش چندانی ندارد انجام بدهید .  80را روي 

  که پیامد ها و نتایج مهم بر جاي می گذارند . 

  روش (( الفبا  )) 

روش دیگر اولویت بندي کارها روش الفبا است . باید فهرست کارهایتان را مرور کنید و از الف ، ب ، ج ، 

  د ، ه قرار بدهید . 

کاري که با حرف الف شروع کرده اید بسیار مهم است و پیامد هاي مهمی برایتان دارد ، باید اول انجام 

  شود . 

)) ، -1ا حرف (( الف )) مشخص کرده اید آنها را اولویت بندي کنید  . ((الفبیش از یک کار را باگر

  )) . 3-)) ، ((الف-2((الف

  )) را مشخص کنید و اول از همه انجام دید . و به ترتیب اولویتهاي دیگر پیش بروید . 1-کار ((الف 

م ندهید . وقتی کاري از نوع ((ب)) تا زمانی که کاري از نوع ((الف)) وجود دارد ، کاري از نوع ((ب)) را انجا

  باقی مانده است کار نوع ((ج)) را انجام ندهید . 

  کار نوع ((د)) را انجام دادن آن را به دیگران بسپارید . کاري که ((ه)) است را حذف کنید . 

  درصد کار تمام شود .  100)) راانتخاب کنید و آن قدر به آن کار ادامه دهید تا 1-((الف

  نهیب بزنید ك (( برگرد سر کارت ! برگرد سر کارت ! )) به خود 

  زود از خواب بیدار شوید  و بدون وقفه کار کنید . 

(( هرگز نباید کارهاي مهم را رها کنید و به کارهاي کم اهمیت بپردازید . مهم ترین کلمه در کار مدیریت 

  جواب (( نه )) بدهید .  زمان دادن جواب (( نه )) است . به هر کاري که ارزش زیاد ندارد



هرگاه کار مهمی انجام می دهید به وجد می آیید و اشتیاق پیدا می کنید  و بر عزت نفس خود می افزایید ، 

احساس می کنید انرژي پیدا کرده اید و قوي تر شده اید . به احساس شادمانی بیشتر می رسید و بیشتر 

  کنترل زندگی خود را به دست می گیرید . 

ت احساس کردید می خواهید در کاري مسامحه کنید ، با خود به تکرار بگویید که (( همین حاال انجام هر وق

  بده ! همین حاال انجام بده ! )) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  . همه روزه هدفهایتان را مرور کنید  15

  آن چه را که بتوانید پیوسته در ذهن خود نگه دارید ، می توانید به آن برسید . 

براي اینکه در هدف گذاري موثر و دقیق شوید ، اندیشه مثبت باید تبدیل به (( دانستن مثبت )) شود . 

 باید کامالَ بدانید و معتقد باشید که در رسیدن به هدف خاصی موفق عمل خواهید کرد . باید بدون

  کمترین تردید کارهایتان را بکنید . 

  ذهن نیمه هشیار خود را برنامه نویسی کنید 

هر کاري که براي برنامه نویسی ذهن ناهشیار خود بکنید به شما کمک می کند تا سریعتر به هدفهاي خود 

د برسید . هدف شما در برنامه ریزي ذهنی این است که هدفهایتان را به اعماق ذهن نیمه هشیار خو

  بفرستید تا قدرتی از آن خود پیدا کنند . این روش به شما کمک می کند تا این کار را بکنید . 

هدف گذاري باید نظم دار باشد نه شانسی و اتفاقی ، بعضی از نویسندگان توصیه می کنند که  هدف 

رده اند . آنچه من هایتان را ماهی یک بار مکتوب و مطالعه کنید . بعضی نیز هفته اي یک بار را توصیه ک

  آموختم قدرت نوشتن و بازنویسی هدفها در هر روز زندگی بود . 

دفترچه یادداشت قابل حملی تهیه کنید به شکلی که بتوانید به هر جایی که می روید آن را باخود ببرید . 

ز مهم ترین همه روزه این دفترچه را باز کنید و در آن بدون مراجعه به فهرست قبلی ده تا پانزده هدف ا

هدفهایتان را بنویسید . این کار را همه روزه انجام بدهید . وقتی این کار را می کنید ، اتفاقات جالب 

  توجه مختلفی می افتد . 

زندگی شخصی و کاري شما تغیرات چشمگیر می کند . ذهنتان پر از ایده و فراست می شود . شما شروع 

ندگی خود می کشانید تا بتوانید به هدفهاي خود برسید  می به جذب دیگران می کنید ، منابع را به ز

توانید به سرعت پیشرفت کنید . گاه سرعت این پیشرفت به قدري زیاد است که احساس هول و هراس 

  می کنید . همه چیز در زندگی شما تغیر می کند . 

  ذهن نیمه هشیار خود را فعال کنید 

هدفهایتان را به گونه اي ه زبان حال حاضر باشد فعال می شود . ذهن نیمه هشیار شما با جمالت مثبت که ب

بنویسید که انگار پیشاپیش به آن ها دست یافته اید . فرمان شما باید مثبت باشد زیرا ذهن نیمه هشیار 

نمی تواند فرامین منفی را پردازش کند . ذهن نیمه هشیار نسبت به عبارات مثبت و به زبان حال حاضر 

ن می دهد . ذهن شما شیفته زمان هاي پایان کار است . حتی اگر ندانید که هدفتان چگونه حساسیت نشا

  صورت خارجی پیدا خواهد کرد . همیشه براي خود زمان ضرب االجلی را مشخص نمایید . 



پس از آنکه هدفتان را به شکلی مثبت ، شخصی و زمان حاضر مکتوب کردید ، دست کم سه راه و روشی 

  نید که به کمک آن بتوانید سریعاَ به هدف خود دست پیدا کنید . را مکتوب ک

  بهترین زمان برنامه نویسی ذهن 

  یکی آخر شب و قبل از رفتن به رختخواب ، و دیگر صبح اول وقت قبل از اینکه خانه را ترك می کنید . 

وقتی هدفهایتان را در شب بازنویسی و مرور می کنید ، آنها را در ذهن ناهشیارتان برنامه نویسی می 

نمایید . در این زمان ، ذهن نیمه هشیار در حالی که شما در خواب هستید فرصتی پیدا می کند تا هدفهاي 

راي انجام دادن پیدا میکنید تا شما را مرور کند . معموالَ صبح که از خواب بیدار می شوید کارهاي جالبی ب

  به اهداف خود دست پیدا کنید . 

وقتی در صبح هدفهایتان بازنویسی و مرور می کنید ، خود را براي مثبت اندیشی آماده می سازید . نتیجه 

بازنویسی و مرور هدفها در روز ، صبحها و شامگاهان این است که آنها را به اعماق بیشتر ذهن نیمه 

می فرستید . این گونه به تدریج از اندیشیدن مثبت به دانستن مثبت می روید . به این هشیار خود 

  نتیجه می رسید که هدفهاي قابل دسترسی دارید و تنها باید زمانی بگذرد تا برآنها دست پیدا کنید . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  پیوسته هدفهایتان را مجسم کنید .  16

در تصاویر ذهنی شما امکان پذیر می شود . شما به سبب تصویر  تمامی موفقیت هاي زندگی شما با بهبود

  ذهنی خود در جایی که هم اکنون وجود دارید قرار گرفته اید . وقتی تصاویر ذهنی درون خود را تغییر 

  می دهید ، دنیاي بیرون شما تغییر می کند تا با این تصاویر همخوانی داشته باشد . 

عال می کند و در نتیجه آن افراد ، موقیتها و منابعی را که براي رسیدن به تصویر سازي قانون جذابیت را ف

  هدف هایتان به آن احتیاج دارید به سوي شما جلب و جذب می شوند . 

وین دایر می گوید : (( هر وقت باور کردید ، آن را می بینید . )) جیم کتکارت می گوید : (( آن کسی را که 

  . ))  ببینید  ، همان او می شوید

ناپلئون بناپارت هم می گفت : آلبرت اینشتین می گفت : (( تصور و تجسم مهم تر از واقیتها هستند . )) 

(( تصور بر دنیا حکومت می کند . )) و ناپلئون هیل معتقد است : (( آنچه را ذهن انسان بتواند تصور و 

  باور کند . می تواند به آن دست پیدا کند . )) 

  اهمیت پنداره 

رایج ترین ویژگی هاي رهبران در تمامی سطوح و در تمامی اعصار ، پنداره است . این بدان معناست که 

  رهبران می توانند یک آینده آرمانی را مدتها قبل از آنکه تحقق یابد در ذهن خود مجسم کنند . 

رخوردار شوند ، موفقها کسانی هستند که می توانند نوع موفقیتی را که می خواهند در آینده از آن ب

پیشاپیش تصور کنند . ذهن شما و تصاویر ذهنی شما پیوسته متوجه چیزهایی که می خواهید و شخصی 

  که می خواهید به او تبدیل شوید ، باشد . 

جسم فیزیکی شما ذهنی از آن خود ندارد . کمترین حرکت انگشتان شما به وسیله کامپیوتر مرکزي یعنی 

مغز شما کنترل می شود . این مغز شماست که از طریق نخاع فرامین الزم را به عضالت شما می دهد تا یک 

موزش می دهید . شما ذهن فعالیت فیزیکی انجام دهند . با تصویر سازي در واقع کامپیوتر اصلی خود را آ

  خود را آموزش می دهید تا عملکردي را که دوست دارید ، به نمایش بگذارید . 

  چهار بخش تصویر سازي 

  با کدام تکرار ؟ 

نخستین جنبه فعال سازي ، تناوب و تکرار آن است . هرچه تصویر را بیشتر در ذهن خود تکرار کنید ، 

  شما ثبت می شود .  بیشتر این تصویر در ذهن نیمه هشیار

  



  چه مدتی ؟  

عنصر دوم تصویر سازي مدت آن است . چه مدت در روز صرف تصویر سازي ذهنی می کنید .وقتی در 

حالت آرمیده قرار می گیرید ، می توانید چند دقیقه تصویر مورد نظر را در ذهن خود مجسم کنید . هرچه 

  د تصویر را به عمق ذهن نیمه هشیار خود بفرستید . بیشتر بتوانید این کار را بکنید ، بهتر می توانی

  با کدام روشنی ؟ 

. رابطه مستقیمی میان دیدن توَام با روشنی و شفافیت عنصر سوم تصویر سازي ، روشنی و شفافیت است 

نتیجه یا عملکرد و تبدیل کردن آن به واقعیت  وجود دارد . اما هرچه بیشتر آن را بنویسید ، مرور کنید و 

  ذهن خود تصویر سازي کنید ، برایتان روشنتر و شفاف تر می شود .  در

  با کدام شدت ؟ 

شدید و پر محتوا باشد و چهارمین عنصر تصویر سازي ، شدت آن است . اگر احساس شما به اندازه کافی 

  اگر تصویر ذهنی شما از شفافیت کافی  بهره داشته باشد ، هدفتان بالفاصله تحقق پیدا می کند . 

  آرمان سازي

آرمان سازي در نهایت شکل دیگري از تصویر سازي است .به خاطر داشته باشید هدفی را که نبینید ،  

  نمی توانید به آن بزنید . اما اگر دقیقاَ بدانید که چه می خواهید .سرانجام به آن دست پیدا می کنید .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ذهن فراهشیار خود را فعال کنید.  17

یک کامپیوتر را در نظر بگیرید که می توانید هر برنامه اي را به آن بدهید و هرسوالی را از آن بپرسید تا 

  به موقع جواب صحیح را به شما بدهد ، تمام جواب هاي این کامپیوتر درست است . 

استفاده کنید شما صاحب چنین کامپیوتري هستید . می توانید در هر لحظه اي که بخواهید از این کامپیوتر 

(( ذهن فراهشیار )) است . این بزرگترین استعدادي است که شناسایی شده است . . اسم این کامپیوتر 

  می توانید در هر لحظه که بخواهید از آن به سود خود استفاده کنید . 

ر راه گشاي مهم در همه زمینه ها در طول تاریخ حاصل عملکرد ذهن فراهشیار بوده است .  ادیسون د

تمام مدت زندگی از ذهن فراهشیار خود استفاده کرد . او در دقایقی از روز به طور منظم می خوابید تا 

  براي دستیابی به فراست و علم و اطالع از ذهن فراهشیار خود استفاده کند . 

هن قانون فعالیت فراهشیار می گوید : هر اندیشه ، برنامه ، هدف یا ایده اي که به طور پیوسته در ذ

هشیار جاي بگیرد ، به وسیله ذهن فراهشیار به واقیت تبدیل می شود . تنها محدودیتی که ذهن 

  که خود شما برایش در نظر می گیرید .  فراهشیار شما دارد آن محدودیتی است

  شرایط مناسب براي عمل 

ذهن فراهشیار زمانی کارش را عالی انجام می دهد که که شما در شرایط آرامش ذهنی ، اطمینان خاطر و 

راحت و آرمیده قرار داشته باشید . هرگاه در خلوت به شرایط آرمیدگی می رسید ، هر گاه با طبیعت خلوت 

  می کنید ، ذهن فراهشیار شما شروع به کار می کند . 

ید و به صداي نازك درون خود گوش فرا می دهید ، صداي نجواي ذهن فراهشیار هر گاه به خلوت می رو

  خود را می شنوید . 

ذهن فراهشیار در شرایط داشتن هدف هاي روشن ، مکتوب ، مشخص ، به شدت خواستنی که به طور 

   مرتب و منظم در ذهن تصویر و مجسم شود و پیوسته در جانب تحقق آن تالش گردد ، فعال و تحریک

  می شود .

  خوش اقبالی و هم زمانی  

  ذهن فراهشیار به دو پدیده اشاره دارد که معموالَ در تمام مدت زندگی آن را به طور منظم تجربه می کنید

هرچه از ذهن فراهشیار خود بیشتر استفاده کنید ، بیشر میتوانید  یکی خوش اقبالی و دیگري هم زمانی .

  از این دو تجربه عالی و خوشایند برخوردار گردید . 



خوش اقبالی فرآیند کشفیات خوشایند در جاده زندگی است . هرگاه هدف روشن و واضحی داشته باشید 

تالش نمایید ، حوادث خوشایندي در  و پیوسته و به طور منظم  به آن فکر کنید و در راستاي تحقق آن

  زندگی شما اتفاق می افتد که در نتیجه آن سریعتر می توانید به هدفهاي خود دست پیدا کنید . 

معتقد باشید ، آن را بارها و بارها تجربه خواهید  خوش اقبالی به جادوياگر شما با آرامش و  اطمینان خاطر 

  کرد . 

نامیده می شود . این متفاوت از قانون  ظم تجربه می کنید (( هم زمانی )) پدیده دومی که آن را به طور من

. قانون علت و معلول می گوید هر اتفاقی به دلیلی رخ می دهد ، می توان براي هر علت و معلول است 

  معلولی علتی پیدا کرد .

وجه به هدفهایی که در اما در مورد همزمانی ، تنها رابطه میان دو حادثه هم زمان معنایی است که با ت

  بخشهاي مختلف زندگی دارید به آن می دهید . 

مثال : شما هدف دوبرابر کردن حقوق براي خود را در نظر می گیرید . اما به یکباره از کار خود اخراج می 

تا . به نظر می رسد که با مشکل روبرو شده اید . اما روز بعد یکی از دوستانتان از شما می پرسد آیا شوید 

کنون به فکرتان رسیده است که در زمینه به خصوصی کار کنید . معلوم می شود مقاالت زیادي در این 

زمینه خوانده اید و اطالعات زیادي دارید اما به فکر شما نرسیده بود که در این زمینه فعالیت کنید . در 

  ل قبل دوبرابر می شود .یک شرکت استخدام می شوید و بعد از یک سال درآمد شما در مقایسه با سا

به نظر می رسد اینها حوادثی جدا و مجزا بودند . اما وجه مشترکی دارند . آنها به شما کمک کردند به 

  هدفی که براي خود انتخاب کرده بودید ، برسید و درآمدتان را دو برابر کنید . 

  دو روش براي فعال کردن ذهن فراهشیار 

اول باید براي دستیابی به هدفتان از تمرکز فراوان بهره داشته باشید . با تمام وجود به کاري که می کنید 

دل بدهید . به آن بیندیشید ، درباره اش حرف بزنید ، درباره اش بنویسید ، نوشته خود را بازنویسی 

ام بدهید تا شما را به هدفتان نزئیک کنید و همه روزه آن را مرور نمایید . هر کاري را که می توانید ، انج

  کند . 

دوم باید در شرایط آرمیدگی قرار بگیرید و ذهنتان را در جاي دیگري سرگرم کنید . براي مثال وقتی به 

مرخصی و تعطیالت می روید ، اغلب درگیر فعالیت دیگر می شوید که به هدفها و مسائل خود توجه نمی 

ر در حالت آرامش قرار بگیرید ، ذهن فراهشیار شما به سرعت کنید . به نظر می رسد هرچه بیشت

  بیشتري ایده ها و فراستهاي الزم را در اختیار شما قرار می دهد . 

بنابر این وقتی از ذهن فرا ذهن فراهشیار شما دقیقاَ همان جوابی را که می خواهید ، به شما می دهد . 

  کار شوید .  هشیار الهام می گیرید ، باید بالفاصله دست به



   سه کیفیت خاص 

  ایده یا راه حل ذهن فراهشیار از سه کیفیت برخوردار است .

به هر جنبه مسئله جواب می دهد و یا آنچه را که براي رسیدن به هدف احتیاج دارید ، در اختیارتان اول  

  می گذارد . جواب از همه جهات کامل است . 

  و صد در صد مناسب حل مسئله است . دوم ، الهام ذهن فراهشیار طبیعی ، ساده

  سوم ، راه حل ذهن فراهشیار به شما شادي و هیجان می دهد و حتی شما را به وجد می آورد . 
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  در شرایط تغییر و تحول شدید ، مهم ترین کیفیتی که می توانید ارایه بدهید داشتن انعطاف است .  

نقطه مقابل انعطاف ، سختی و بی انعطافی است . به عبارت دیگر ، اشخاص بدون انعطاف نمی توانند خود را 

ندیشه مکانیکی یا اندیشه با شرایط و اطالعات جدید همگام کنند . نقطه مقابل اندیشه انعطاف پذیر ، ا

  ثابت است . اگر می خواهید موفق ظاهر شوید ، به کیفیت انعطاف نیازمند هستید . 

تغییر با توجه به ماهیت خود قابل پیش بینی نیست . تحت تاَثیر تغییر اغلب مجبور می شویم که یک شبه 

  طاف پذیر باقی بمانیم . برنامه هاي خود را تغییر بدهیم . در نتیجه باید در اندیشه خود انع

  سه عامل که بر تغییر تَاثیر می گذارد 

اولین عامل تغییر ، انفجار اطالعات و دانش در بخش هاي مختلف زندگی است . رسیدن به علم و اطالعات 

جدید در بازار رقابتی می تواند به یکباره دینامیک کار و کاسبی شما را تغیییر بدهد . یک محصول یا 

که بتواند سرعت دستیابی شما به اهدافتان را افزایش بدهد بر تمام زندگی شما تاَثیر می  خدمت جدید

  گذارد . 

در عامل دوم ، رشد سریع و توسعه تکنولوژي جدید می باشد . هر دانش فنی جدید منجر به پیشرفت 

ریعتر ، بهتر ، تکنولوژي می شود و در نتیجه آن اشخاص در موقیتی قرار می گیرند که کارهایشان را س

  ارزانتر و ساده تر انجام بدهند . سرعت تغییرات تکنولوژي هر روز افزایش می یابد . 

الزم است براي هر جنبه از کارتان یک برنامه حمایتی داشته باشید . بدانید هر کاري که می کنید . دیر یا 

  ض کنید . زود باید آن را متوقف سازید و جاي آن را با محصول یا خدمت جدیدي عو

سومین عامل رقابت است ، رقباي شما در سطح محلی ، ملی و بین المللی ، از هر زمان دیگري مصمم تر و 

خالق تر شده اند . آن ها در این فکرند که مشتریان شما را از شما دور کنند . جریان نقدي شما را کاهش 

نولوژي جدید براي کنار گذاشتن شما استفاده دهند و شما را از گردونه خارج سازند . رقبا از اطالعات و تک

  می کنند . 

از آنجایی که انعطاف دارید ، به سرعت از فرصت جدید بهره می گیرید و در جهت جدید به حرکت در می 

آیید . محصول جدیدي تولید می کنید و در بازار جدید به فروش می رسانید . اما در انتهاي مسیر ، مجدداَ 

تان سبز می شود اما بار دیگر دري به روي شما گشوده می شود و فرصت جدیدي دست موانعی بر سر راه

  می دهد 

مهم ترین قاعده انعطاف پذیري : (( بدانید که دقیقاَ جه هدفی را دنبال می کنید ، اما براي دستیابی به آن 

  انعطاف نشان بدهید . ))
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درصد ظرفیت مغزي خود را در زندگی و کارشان مورد استفاده قرار می  2تا  1اشخاص به طور متوسط 

دهند . بقیه ظرفیت ذخیره شده است . نیازي به معجزه ندارید که در زندگی خود به نتایج عالی و ملموس 

  برسید . تنها کافی است اندکی بیشتر از نیروي فکري خود استفاده کتید . 

درصد را  2درصد توانمندي ذهنی خود استفاده می کنید ، و اگر بتوانید این  2حال حاضر تنها از  اگر در

درصد افزلیش دهید ، می توانید در آمد خودتان را دو برابر کنید ، در شغل و حرفه تان پیشتازي  4به 

  کنید و زندگی تان را متحول سازید . 

می شود ، اما خالقیت یک توانمندي طبیعی و نرمال است که در کودکی و در مدرسه خالقیت کودکان کشته 

  از آن بهره داشته باشند . خالقیت مادر زادي است ، بخشی از ساختار ژنتیک است . همه می توانند 

خالقیت به سان یک عضله است . اگر از آن استفاده نکنید ، آن را از دست می دهید . مانند عضله که اگر 

  حلیل می رود ، خالقیت هم اگر تمرین داده نشود ، تحلیل می رود . آن را ورزش ندهید ت

آمادگی جسمانی و آمادگی ذهنی به لحاظ گوناگون با یکدیگر شباهت دارند . براي اینکه عضالت ذهنی خود 

را تقویت کنید ، باید ذهن خود را ورزش دهید و تحت فشار بگذارید . باید نظرها و راه حلهایی براي از 

  برداشتن مسائل و مشکالت خود پیدا کنید . میان 

  به طور منظم سیال سازي ذهنی را تمرین کنید

  از سیال سازي ذهنی نتایجی که به دست می آورید شگفت انگیز است و زندگی شما را متحول می سازد . 

سوال  قلم و کاغذ را بردارید . در باالي صفحه هدف یا مسئله خود را به شکل سوال بنویسید . هرچه

  ساده تر و خاص تر باشد ، کیفیت جوابهایتان بهتر خواهد بود . 

توجه داشته باشید جواب هاي شما باید شخصی ، مثبت و به زمان حال باشد . بهترین زمان صبح اول وقت 

است . هر روز صبح یکی از هدفها را انتخاب کنید ، آن را به شکل یک سوال بنویسید و بعد براي آن 

  و بعد بالفاصله روي یکی از جواب ها دست به کار شوید .  پیدا کنید  بیست جواب

یک شخص معمولی اگر از سیستم معینی براي حل مسائل خود استفاده کند ، بهتر از اشخاص به شدت 

  تحصیل کرده اي که از روش به خصوصی استفاده نمی کنند به موفقیت می رسد . 

  مکتوب کنید



و همه چیز را مکتوب کنید . وقتی مطلبی را می نویسید ، میان مغز و دست همیشه روي کاغذ فکر کنید 

شما اتفاقی می افتد . وقتی مطالب را مکتوب می کنید ، موضوع برایتان روشن تر می شود . بهتر فکر می 

  کنید . تیزبین تر می شوید ، از خالقیت بیشتري برخوردار می شود . 

  به دو سوال جواب بدهید 

  ؟ بدترین سه اتفاقی که ممکن است طی ماه ها و سال هاي آینده بیفتد کدام است 

  این ها را مکتوب کنید . با خود صادق باشید . 

بعد از آن از خود بپرسید : بهترین سه اتفاقی که ممکن است طی ماه ها و سال هاي آینده بیفتد کئام 

  است ؟ 

  سیال سازي ذهنی استفاده کنید .  براي جواب به این دو پرسش میتوانید از روش
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اشخاص موفق به شدت عمل گرا هستند . آن ها درمقایسه با ناموفقها سریعتر حرکت می کنند . پر تالش 

تر هستند روز ها زودتر از دیگران شروع می کنند و شبها دیرتر می خوابند . آنها پیوسته در حال حرکت و 

  جنبش هستند . 

کیفیت نتایج خود را تغییر بدهید . اگر می  باید میزان دریافتیهاي خود را افزایش بدهید ، باید کمیت و

خواهید بیشتر برداشت کنید ، باید بیشتر بگذارید . راه دیگري وجود ندارد . باید کاري را که به شما 

  متحول می شود باید زودتر تحویل بدهید یا به موقع . 

ر دارند می کنید تناسب (( موفقیت شما در زندگی با کاري که پس از انجام دادن کاري که از شما انتظا

  مستقیم دارد . )) 

براي شکایت کردن توماس جفرسون می گفت : (( یک لحظه دست از تالش برندارید . این گونه فرصتی 

  پیدا نمی کنید . اگر همیشه در حال انجام دادن کاري باشیم ، به موفقیتهاي باور نکردنی می رسیم . )) 

  تفاق نیفتاد که به هنگام طلوع خورشید من هنوز در دختخواب باشم) او در جاي دیگري می نویسد: (هرگز ا

  آلن الکین ، متخصص مدیریت زمان ، می گوید : (( سرعت حرکت زیاد الزمه موفقیت است . )) 

تام پیترز می گویدهمه موفقها تعصب کار دارند . مهم این است که کارهاي اصلی را انتخاب کنید و بعد با 

  ب دست به کار شوید . این کلید اصلی موفقیت است . احساسی از اضطرا
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عادت شجاعت را می توانید مانند هر عادت موجب موفقیت بیاموزید . براي این کار باید بر هراس هاي 

می دهد با فراز و نشیب  خود غلبه کنید و هم زمان با آن شجاعت و اعتماد به نفس را که به شما امکان

  هاي زندگی برخورد کنید ، در خود ایجاد نمایید .

ما با دو ترس عمده روبرو هستیم . ترس از شکست که سبب می شود نمی توانم ، نمی توانم را صرف 

کنیم ، و دوم ترس از رد شدن و مورد بی اعتنایی واقع شدن که مجبورمان می کند بگوییم مجبورم ، 

  بورم . مجبورم ، مج

  ترس می تواند ناشی از جهل باشد . وقتی اطالعات محدود داریم ، ممکن است از نتایج عمل خود بهراسیم. 

اما عکس این هم مصداق دارد . عمل جمع آوري اطالعات و تجربه در یک زمینه خاص به ما شجاعت و 

  بیماري یا خستگی است . اطمینان خاطر بیشتر می دهد . عامل دیگر هراس ، 

((شجاعت مقاومت کردن در برابر هراس و مسلط شدن بر آن است . شجاعت به معناي نبود هراس 

  نیست))  انسان شجاع کسی است که به رغم هراس به جلو حرکت می کند . 

اسهایتان وقتی با هراسهایتان برخورد می کنید و به جانب آنچه از آن می ترسید به حرکت در می آیید ، هر

  کاهش می یابد و در ضمن عزت نفستان کاهش پیدا می کند . 

اما وقتی از آن چه می ترسید اجتناب می کنید ، بر هراستان اضافه می شود تا آن که بر تمامی ابعاد زندگی 

شما چنگ می اندازد . وقتی هراستان بیشتر می شود ، عزت نفس ، اعتماد به نفس و حرمت نفستان 

  می کند . کاهش پیدا 

  کردید باید به طور عینی هراسهایتان را تحلیل نمایید . ناسایی شوقتی هراسهایتان را 

می توانید فر آیند افزایش شجاعت و از میان بردن هراس را با پرداختن به اعمال و اقداماتی که با رفتار 

ا و به تکرار تمرین بکنید ، هاي شجاعت و اعتماد به نفس سازگار باشد افزایش بدهید . هر چه را که باره

تبدیل به یک عادت جدید می شود . با شجاعانه رفتار کردن می توانید در هر جایی که الزم باشد به 

  شجاعت برسید . 

تاَمین امنیت می گردند . هرچه آینده مطعلق به کسانی است که ریسک می کنند ، نه آنهایی که دنبال 

از آن به میزان کمتري برخوردار می گردید . اما هرچه دنبال فرصت  بیشتر به ایمنی و امنیت فکر کنید ،

  مناسب بیشتري بگردید ، با احتمال بیشتري به آن دست پیدا می کنید . 



موفقیت داشتن نظم و انضباط شخصی است . نظم و انضباط شخصی مهم ترین کیفیت براي رسیدن به 

تا کاري را که باید انجام بدهید ، در زمان معینی انجام بدین معناست که در خود از توانمندي برخوردارید 

  بدهید ، خواه این کار را دوست داشته یا نداشته باشید . 

در کارهایتان مداومت و پیگیري داشته باشید . استعداد و نبوغ جاي مداومت را نمی گیرد ، تحصیل به 

مفلوك است . مداومت و عزم جزم هستند  تنهایی جاي مداومت را نمی گیرد . دنیا پر از تحصیل کرده هاي

  که حرف آخر را می زنند . 

(( اغلب اشخاص در حالی که با موفقیت فاصله اي ندارند ، دست از کار می کشند ، آن ها در آخرین لحظه 

  تسلیم می شوند . )) 

به هدف رسیده اند ، دست از کار می کشند . و حال هرودوت می گوید : (( بعضی ها در حالی که تقریباَ 

  آنکه جمعی دیگر در آخرین لحظه بر تالش هاي خود می افزایند و به موفقیت می رسند . )) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  نتیجه 

  همین امروز دست به کار شوید 

مهم ترین کاري که در زندگی خود می توانید بکنید این است که براي اجراي برنامه ها به منظور دستیابی 

به هدفهاي خود دست به کار شوید و کاري صورت دهید . هرچه بیشتر امتحان و تالش کنید ، سریعتر به 

  ود دارد . پیروزي می رسید . رابطه مستقیمی میان دست به کار شدنها و رسیدن به هدف وج

  

  

  

  

  

  

  

  آبتین زمانی 

  

   

  

 


