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شگفتاریپ

. دی را در دست گرفته ای مناسبي که نقشه راهنمادی بداند،ی شکوهمند برسجی و به نتادی گام برداری عظمت و بزرگي که به سودی آماده ااگر

 میتصم.  کتاب استنی همدی داراجی شکوهمند احتندهی آکی به دنی رسي که برايزیبه تنها چ. دی داراری تان را در اختندهی آي ان اِيشما د

 ندهی و آدی کتاب را بخواناقی و بعد با شور و اشتدیسی بنويبرنامه ا. دی خود استفاده کنندهی از مطالب کتاب در آدی خواهی چگونه مدیریبگ

. دیخود را تحقق بخش

 دست ی بزرگيتهایچه موفق دانم به یآثارش را مطالعه کرده ام و م.  هستمانی از طرفداران بزرگ برایکیمن .  را اقرار بکنمی موضوعدیبا

 و در مواقع و موارد می ها با هم کار کرده انهی از زمياریدر بس.  او هستمکی از همکاران و دوستان نزدیکیمن در ضمن .  استافتهی

. می داشته اصحبتهامختلف با هم 

 دانم من ی را خوب منیا.  در جهان استتیوفق به میابی و دستی شخصي رشد و اعتالنهی در زمسندگانی متفکران و نونی از بهتریکی انیبرا

کتاب .  را بکنندي بهره بردارنیشتریب شان ی بوده که به مردم کمک کنم از زندگنی جلد کتاب فروخته ام و هدفم اونیلی م82 از شیب

 و به منابع دی را کشف کن خودزی انگرتی حی دهد که چگونه منابع درونی کند به شما نشان مریی تان تغی تا زندگدیفکرتان را عوض کن

. دی برسد،ی خود در نظر گرفته اي که برای تا به هر هدفدی کندای پیابی درون خود دستزیشگفت انگ

. دی روی فرو مرتی در بهت و حد،ی رسی و بهتر مدی جدجی مطرح شده در کتاب به نتاي و نقطه نظرهامی با به کار گرفتن مفاهی وقتمطمئناً

.  از آن بهره برده اندي اقتصاديتهای فعالی خودساخته و رهبران تماميونرهایلی و مای دني هستند که موفقهایمی همان مفاهنهایا

 و جلب ی منطقي به قدرتی به موفقدنی راهکار رسنیا.دی گردی رو به رو متی به موفقدنی رسي برای کتاب با برنامه قدم به قدمنی ادر

.  کندجادی اشخاص ایعملکرد شخص در ی تواند تحولیتوجه کننده است که م

 شهیاو اند.  درخشدی مي و سخنوریسندگی نويای در دنانی براد؟ی نرسمی عظجی و به نتادیشیندی چرا بزرگ ندی که قرار است فکر کني روزتا

.  برخوردار شده اندجیا نتنی از اگریهم خود او و هم هزاران نفر از مردم د.  استدهی رسزی انگرتی حجی بزرگ در سر داشته و به نتايها

. دی بهتر از آن برسجی او و نتاجی دهد که به نتای کتاب به شما الهام منی در اانی برايا هشهیاند

 يقرار است تجربه ا. دی ذهنتان برسيای دنیعنی مرز بزرگ نیقرار است به آخر. دی آماده شوری اکتشاف کم نظکی بزرگ و ي ماجراکی يبرا

. دیباش داشته زیاعجاب برانگ

 روح ي غذاسندهینو کتورهنسن،ی ومارك

مقدمه

 به آن دی توانی که مردی را بپذقتی حقنی است در ذهن خود ایکاف. دی آن را به دست آوردی وجود ندارد که نتوانی کره خاکنی در ايزیچ

. دیابیدست 

   ریرابرت کول- 

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

4

 درباره شماقتیحق

 دیشما حق دار. جانی لذت و ه،ی خوشبختت،ی پر از موفقی زندگکی د،ی هستی عالی زندگکی ستهیشما شا.دی هستی انسان کامالً خوبشما

 شما ي حق مادرزادنهایا. دی برسی و به استقالل مالدی بکني کار ارزشمندد،ی بهره مند باشی عالی از سالمتد،ی داشته باشندی خوشایکه روابط

.  شما هستندی مقصود و منظور زندگنهایا. هستند

. دی برخوردار باشی مشخصي عزت نفس، احترام به خود و غرور و سربلندي تا از سطح باالدی شده ای و طراحی مهندستی موفقيا برشما

 يهای دست نخورده و توانمنديشما از استعدادها.  وجود نداشته استي بشرخی مانند شما در تمام تاریهرگز کس.دیشما فوق العاده هست

. دی کندای دست پدی خواهی می به آنچه در زندگدی توانی مد،ی از آنها استفاده کنیاگر به درست که دی برخورداریبالقوه عال

 با استفاده از آنها به دی توانی است که مي سرشاريفرصتها شما پر از رامونیپ. دی بری به سر مي بشری زندگخی مقطع تارنی در بهترشما

 شما ندهیآ. دی کاری است که خود شما در ذهنتان میتیشما وجود دارد آن محدود ي که برایتیتنها محدود. دی تحقق بخشتانیاهایرؤ

. نامحدود است

!دی را باال بزننهای و آستدی شويجد

 مانهی مطالب خوشتان آمد و صمنینخست، از ا. واکنش شما از دو نوع بودادی به احتمال زد؟ی سه پاراگراف فوق چگونه واکنش نشان دادبه

 دی خواهی مقاًیبا آنکه عم. دی نگاه کردي و ناباورینی احتمال هم وجود دارد که با بدبنیاما ا.  درباره شما صدق بکنندنهایا دکهیآرزو کرد

 که چگونه ممکن دی فکر افتادنی و به ادی بالفاصله مردد شدد،ی خواندی کلمات را منی ای وقتد،ی سالم، شاد و هدفمند داشته باشیزندگ

! دیوندی است که به ما بپنی من اهیتوص. دی کندای دست پهانی به ادیاست نتوان

 ی بزرگ برسم، از مهارت و آموزش کافيتهای به موفقی خواستم در زندگیبا آنکه م.  داشتمی احساسنی چنقاًی سال قبل دقنی هم چندمن

 بزرگ و منابع و ي هادهی اانی کردم میاحساس م.  توانم بکنمی ام چه می بهتر کردن زندگي دانستم براینم.  کار بودمیب.  نداشتميبهره ا

 ي ام را برای شدند و زندگتی اسباب موفقي که براافتمی دست يزی انگرتیبعد به سلسله اصول ح.  کرده امری محدود گب مناسيفرصتها

.  دادندریی تغشهیهم

 اصول به سود خود استفاده نی که از ااموزمی به آنها ب کردم تاگرانی ام، شروع به آموزش دادن دی اصول و قواعد در زندگنی از اثبات اپس

 24در . دندی کشی که معموالً چهار روز طول مییشهایهما.  برگزار کرده امشی و همای از دو هزار سخنرانشیاز آن زمان به بعد ب. کنند

 را که شما هم قرار است آنها را ی مطالبیوقتاما .  بودندنیاغلب آنها هم در آغاز بدب.  نفر آموزش دادمونیلیکشور کار کردم و به دو م

. خواهد دادریی شما را تغی کتاب زندگنی آنها را متحول کردم، همان طور که مطالب ایمن زندگ.  کردریی آموختند، حالتشان تغدیاموزیب
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 بزرگاصل

. دی کنی مدای به آن دست پد،یوقات فکر کن است که به هر چه در اغلب انی که تاکنون کشف شده اي و معنوی اصل ذهننی مهم تردیشا

 است که در درون شما وجود یطی گذرد، بازتاب حوادث و شرای شما مرونیآنچه در ب.  درون شماستيای منعکس کننده دنرونی بيایدن

.  گذردی که در درون آنها چه مدیی اشخاص بگورونی بيای کردن به دنه با نگادی توانیو م. دارد

ننده هستند کنیی تعافکار

 توانند سرعت ضربان قلب یم.  کنندی دهند، کنترل می رخ متانی را که برای شما تمام اتفاقاتي هاشهیاند.  قدرتمند استاری شما بسذهن

دهند،  بریی خون شما را تغییایمی شباتی توانند ترکی بدتر کنند، مای توانند دستگاه گوارش شما را بهتر ی کاهش بدهند، مای شیشما را افزا

. دی بکشيداری شب را بای و دی داشته باشی به شما کمک کنند که خواب آرامنند توایم

 و گوش به اری توانند شما را هشیم.  افتدی لحظه اتفاق مکی در نی بسازند و گاه انی غمگای شاد ی توانند از شما انسانی شما مي هاشهیاند

.  برسانندی به گمنامای تی توانند شما را به شهرت و محبوبیم.  افسرده بسازندکیشما  توانند حواستان را پرت کنند و از یزنگ کنند، م

.  بزدلها قرار بدهندای قهرمانان روزمندان،ی پفی توانند شما را در ردی قدرت بسازند، می بای قدرتمند ی توانند از شما شخصیافکار شما م

 ی تان را شکل می شما تمام زندگي هاشهیافکار و اند.  شکست خورده بسازندکی ای موفق کی توانند از شما ی افکار م،ي مادی زندگدر

. دی افکارتان را کنترل کندی توانی است که تنها شما منی خبر خوش اانی منیو در ا. دهند

الی ها، احساسات و امشهیاند

 که هر دی نقطه نظرها و آرزوها هستدها،ی ترددها،ی هراسها، ام،ی ذهنری تصاوال،ی احساس، نگرش، امشه،ی از انددهیچی پي مجموعه اشما

 شی قابل پری غيرگذاری تأثنی گذارند که معموالً ای اثر مگریکدی بر تی شخصي جنبه هانی از اکیهر .  کندی مریی مرتب تغنهایکدام از ا

.  باشدی عوامل منی ارتباط متقابل اجهی شما نتی زندگتمام.  استینیب

 و احساسات نگرشها و اقدامات ری تصاونیا. گرددی را سبب می کند و همراه با آنها احساسات و عواطفی مدیتول ی ذهنری تصاوشه،یاند

.  سازندی دهند، مشخص می رخ متانی را که برایکه اتفاقات به همراه دارندیجینتااقدامات شما عواقب و.  گردندیمختلف را در شما سبب م

اگر .  شودی کارتان بهتر مجهی و عملکرد و نتد،ی رسی مي و توانمندتی از صالحی به احساسد،یفکر کن نانی و اعتماد و اطمتی به موفقاگر

.  خواهد شدفی کارتان ضعجهی نتد،ی فکر کندنیبه اشتباه کردن و خجالت کش

فکر . کندی مرتبط با آنها میی نقطه نظر، احساسات و نگرشهادی تولیرونی بي از نفوذهای ناشری تصاوای از تصورات شما وی ناشی ذهنریتصاو

  . دی تنها شوای ی دوست داشتن،ی عصبانایبه وجد آمده ن،ی غمگایتواند سبب شودکه بالفاصله شاد وی متی موقعکی ای شخص کیکردن به 
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   اعمال و احساساتنگرشها،

 ری و روابطتان تأثی زندگي شوند که رویم را سبب ی احساسات و اقدامات،ی ذهنری مخرب، تصاوای سازنده ،ی منفای شما، مثبت ينگرشها

.  امور هستندلی شما درباره شکل و شماي و باورهای قبلاتی بر تجربی شما هم به سهم خود مبتنينگرشها.  گذارندیم

با .شودیماحساس شما منطبق با اقدام شما،يری پذبرگشت قانون تیبا رعا.گرددیسبب م مرتبط راییگرشهان شما،احساسات واعمال

. دیکنیمدای دست پی احساساتنیدرون خود به چن دريزود است،بنانیاعتماد و اطمت بودن ومثب،یخوشبختت،یرضا ازی حاکییکه گویتاررف

 شما ي نگرشها، نقطه نظرها، احساسات و واکنشهادیری گی آن در نظر مي که براي ایتنها معن.  هستندی شما خنثی زندگیرونی بي هاجنبه

 ی مریی تغنهی احساس و رفتارتان را در آن زمد،ی بدهریی خود تغی از زندگیاگر طرز فکرتان را درباره هر بخش.سازد یرا به آنها مشخص م

 خود را ی که کنترل کامل زندگدی برخورداري توانمندنی از اد،یری بگمی درباره فکر کردنتان تصمدی توانی که تنها شما مییآنجاو از . دیده

  . دیریبه دست بگ

  دی خود را مورد سؤال قرار بدهيباورها

 نی ترقی و سازگار با عمی مبتنشهیرفتار شما هم.  گرددی متی به واقعلی تبدد،ی راسخ باور داشته باشمانیهر چه را با ا:دی گوی باور مقانون

 باورها نی وجود داشته که ایزمان.  هستندی همه باورها آموختنگر،ی دي کاذب باشند، از سوای و یقی باورها حقنی شماست، خواه ايباورها

. دی انداشتهرا 

 ی مدی بلکه آنچه را از قبل باور کرده اد،ی کنی باور نمدینی بیشما آنچه م.  سازندی شما را مشخص مقتی حقادی شما تا حدود زيباورها

 تانی هاي دارد که درباره خود و توانمند امکان هم وجودنیاما ا.  کندنی که شما را خشنود و خوش بدی داشته باشیی باورهادی توانیم. دینیب

. دی کندای دست پدی خواهی می شوند که به آنچه در زندگی مانع از آن منهایا. دی داشته باشی منفياباوره

 خود يهای هستند که درباره خود و توانمندیی باورهانهایا.  خود محدود کننده هستندي باورهادی داشته باشدی توانی که میی باورهانیمضرتر

 هستند که بدون سؤال آنها را ییاغلب آنهاباورها. ستندی باورها درست ننیاغلب ا.  شوندی و مانع از حرکت شما به سمت جلو مدیدار

 نهی در زمکه دی نداشته باشند، اگر احساس کنتی اگر صد در صد واقعیحت. دی آموخته ای باورها را در دوران کودکنیاغلب ا. دی ارفتهیپذ

 نهی زمنی در ای و شما به راستونددی پی مقتی امر به حقنی اد،ی رو به رو هستتی کسب درآمد با محدودای و ی و خوشبختیند سالمت مانییها

 ی تا به راستدی کني پافشارتانیتهای محدوديرو«:سدی نوی باخ در کتاب توهمات مچاردیهمان طور که ر.دی گردیها با مشکل رو به رو م

  » .دی گرد رو به روتیبا محدود

  دی زنده هستسی مغناطشما

 را که با افکار غالبتان یطیشما بدون استثنا اشخاص، نقطه نظرها، فرصتها و شرا. دیهست» زندهسیمغناط« شما دی گوی متی جذابقانون

. دی کنی خود جلب می داشته باشد، به زندگیهماهنگ
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 که آهن را به سمت سی مغناطکی که مانند دی کنی مجادی ایسیه مغناط حوزکی د،ی کنی و موفق فکر مزی مهرانگن،ی مثبت، خوش بیوقت

 آنچه به سود شماست از کجا دی فکر کننی به ادیستیمجبور ن.دی سازی خود مبی نصد،ی کنی کشد، آنچه را که درباره اش فکر میخود م

 اجی به آن احتتانی به هدفهایابی دستي آنچه را که براد،یشیندی ندی خواهی و به آنچه نمدیشیندی بدی خواهی به آنچه مقاًیاگر دق.  شودیحاصل م

  .  کندریی تان تغی تا زندگدیفکرتان را عوض کن. دی کنی به خود جلب مد،یدار

  یقی حقاری معتنها

» .را انجام داده اند قبالً آن گرانی است که دنی را بتوان انجام داد ايکه کارنی اثبات انیبهتر«: گفتی زمان،یسی انگللسوفی راسل، فبرتراند

 کند؟ ی مدی مورد عالقه شما را تولجی نتاایآ»  شود؟ی مؤثر واقع مایآ«:  استنی اد،ی بپرسي ادهی درباره هر ادی را که بای تنها سؤالنیبنابرا

 شی پندهیبراساس آن درباره آ شماست که یی نقطه نظر تواناای هی نظرکی اریتنها مع«:دی گوی نوبل، مزهی اقتصاد دان برنده جادمن،ی فرلتونیم

» .دی بکنقی دقینیب

 به نهایا.  انددهی انسان به اثبات رسونهایلی مي و تجربه هایزندگ در د،یاموزی را که قرار است بی است که نقطه نظرها و اصولنی خوش اخبر

 نی را که در زميهر بذر.  کندیم شکل رفتار کی با همه به عتیطب.  کندی نمی به کسی لطف بخصوصعتیطب. هستندی خود خنثيخود

   به شما داردی بستگزیهمه چ. اندی روی هم مرا آن عتی طبد،ی را که در ذهن خود بکاري اشهیهر بذر اند. اندی روی آن را معتی طبد،یبکار

  دی خود را انتخاب کني هاشهیاند

 روابط، هدفها و مسائلشان به ،یآنها با زندگ.شندی اندیم يشتری بیی موفقها با کارآری با غسهی هستند که در مقای موفق کسانيانسانها

 ری که مانند سادیاموزیاگر ب.  کنندی برداشت مي بهتری زندگجهی کارند و در نتی مي بهتريبذرها. ندی آی کنار مگرانی متفاوت از دیشکل

 تان ی زندگد،ی فکرتان را عوض کنیوقت. دی شوی آنها برخوردار می مشابه زندگی از زندگي به زودد،ی و سالمها فکر کنادابهاموفقها، ش

.  کندی مرییتغ

خطاها و لغزشها .  زندی حق با اوست و حرف درست مشهیهم.  استي جدشهیهم.  واقع گراستشهیهم.  نداردی سر شوخی با کسعتیطب

 نابها، ي اسرارش را براشهی همعتیطب. ندری گی قرار منهی توانند قدرشناس او باشند در پس زمی که مییانسانها.  از آن انسانهاستشهیهم

.  کندی مش فانهایخالصها و راست

   ولفگانگ فون گوته وهانی- 

  

  دیفکرتان را عوض کن:1 فصل

 در ذهن خود مجسم ی به مدت کافدی که او بشودیلی و مادی خواهی از آنچه را ميری اگر تصودی گوی وجود دارد که می قانونی روانشناسدر

. دی شوی مد،ی کردی همان او که فکر مقاًی دقي به زودد،یکن

 مزی جامیلیو- 
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 از مردم، او هم ياریمانند بس.  دو فرزند بوديازدواج کرده بود و دارا.  گذشتی سال از سنش م30 بود که حدوداً ی زني روزگاريروز

 از قی عمی او احساسجهیدر نت.  نداشتندير منصفانه ا با او رفتانشی گرفت و والدی مورد انتقاد قرار موستهی بزرگ شده بود که پيدر خانه ا

.  آوردی ارزشمند به حساب نمی بود و خود را زنیخجالت. اعتماد به نفس نداشت.  و هراسان بودیمنف.  داشتفی نفس ضععزتحقارت و 

. ستی برخوردار نی کرد از استعداد خوبیفکر م

 به یوقت.  او تصادف کردلی از چراغ قرمز عبور و با اتومبيگری دلی کرد، اتومبی می که به سمت فروشگاه رانندگی از روزها، در حالیکی

.  آوردی توانست حرف بزند، اما گذشته اش را به خاطر نمیم. حافظه اش را از دست داده بود. افتی مارستانیهوش آمد، خود را در ب

شوهر و .  اول خود باز نگشتيفته ها گذشت و حافظه او به جا است، اما هی موقتی نارحتکی نی کردند که ای پزشکان گمان مابتدا،

 ی مدنشی و متخصصان به دپزشکان از ياریبس.  بودییمورد استثنا.  شناختی آمدند، اما او آنها را نمی مادتشیفرزندانش همه روزه به ع

  .  بپرسندطشی کنند و از شراشیآمدند تا او را آزما

   دوبارهشروع

 افتاده شروع به خواندن شی برای بداند چه اتفاقنکهی اياو برا.  از دست داده بود، به خانه رفتیکه حافظه اش را به کل ی در حالسرانجام،

 با متخصصان مالقات و گفتگو نهی زمنیدر ا.  کردقی و ازدست رفتن حافظه توجه دقی هوشی کرد و بخصوص به موضوع بی پزشکيکتابها

 درباره مقاله اش حرف بزند، و ی پزشکشی هماکی بعد، از او دعوت کردند تا در یکم. نوشتي مقاله ا خودطیکرد و سرانجام درباره شرا

.  بگذاردانی در مگرانی جواب بدهد و اطالعاتش درباره عملکرد اعصاب را با دی هوشیبه سؤاالت درباره ب

 به او مارستانی از برونی و بمارستانی که در بیتوجهات. شد لی تبددی شخص کامالً جدکیاو به .  افتاديزی انگرتی اتفاق حان،ی جرنی ادر

 به او بر عزت نفس یتوجه متخصصان پزشک.  کندیابی ارزشمند و مورد مهر و محبت خانواده اش ارزی که او خودش را زندیشد سبب گرد

 شرکت در ي که اغلب او را برايبه طور.  و آگاه شدقی دق،ی مثبت، مطمئن، معاشرتی به زنلیاو تبد.  او اضافه کرددو احترام به خو

.  کردندی دعوت می پزشکيشهایهما

او فکرش را عوض .  شدلی تبديدیاو به شخص جد. احساس حقارتش تمام شد.  رفتانی او از می مربوط به دوران کودکی حافظه منفتمام

  .  کندریی اش تغیکرد تا زندگ

  دی سفلوح

 که هر کس بدون دی گوی مهی نظرنیا.  و نانوشته اشاره کرددی بود که به موضوع لوح سفیکس نی اول،ي اسکاتلندلسوفی فوم،ی هدیوید

 ماند که کودك ی منیبه ا.  آموزدیم به بعد آن رای کند، از دوران کودکی و آنچه را که فکر و احساس مدی آی مای به دنی قبلدهی اای شهیاند

بالغ .  گذاردی می لوح باقنی بر اي افتد، اثری که اتفاق مي هر حادثه و تجربه اایرد و  گذیذهن نانوشته دارد و بعد هر کس که از کنارش م

 خود ی زندگي بعدمراحل که بالغ در يکار.  کندی آموزد، احساس و تجربه می رشد مانی است که او در جرییزهای آن چیمجموعه تمام

» . گرددیهن کاشته شود، ابراز مآنچه در ذ«:دی گویارسطو م.  استهی اوليهای از شرطی کند ناشیم
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 ییهمه از زمان تولد به بعد باورها.  بودی ذهنری تصوای کشف خودانگاره ستمی بالقوه تان در قرن بي توانمندنهی در زمشرفتی پنی مهم تردیشا

 و دی کنی احساس مد،یشی اندی شود که آنچه می شما ماری هشمهی نوتری کامپیخودانگاره شما برنامه جامع و اصل.  آموزندیدرباره خود م

نوزاد بدون خودانگاره متولد . دی آی در خودانگاره به دست مریی با تغی در زندگراتیی همه تغنیبنابرا.  سازدی را مشخص مدی دهیانجام م

 آموخته یدر کودک است که آن را ي ادهی از ای ناشد،ی داری که در دوران بلغ و بزرگسالی احساس و نگرشده،یهر نقطه نظر، عق.  شودیم

  .  کندی مدای پقتی حقتانی دارد، براقتی حقيزی که چدیکن باور یوقت. دیا

   ماندگار هستندهی اولراتیتأث

 ی متتانی و حماقی داشتند، تشوی اگر پدر و مادرتان شما را دوست مد،ی هستی گفتند که شما چه شخص خوبی پدر و مادرتان مرتب ماگر

 یتا سه سالگ. دی هستي که آدم خوب و ارزشمنددی شدی باور بزرگ منی داشتند، شما با ایتوجه به کارتان باور مکردند، اگر شما را بدون 

. دی کردی میابی کم و کاست ارزی خودتان را خوب و بای شد و شما در برخورد با دنی از وجود شما می باور بخشنیا

 ی گذارد، احتماالً از شما انتقاد مخرب می شما متی بر شخصیمی عظری چه تأث دانستند که کلمات و رفتار آنهای پدر و مادرتان نماگر

  .  کردندی مبی کنترل کردن شما، عواطف و احساساتتان را تخري کردند و برای نمدییکردند، شما را تأ

 و درك ستیاو متوجه ن. د دارد در او وجوی رسد که اشکالی مجهی نتنی به ارد،ی و مرتب مورد انتقاد قرار بگوستهی کودك به طور پیوقت

 کند که پدر و مادرش از حال و روز او اطالع دارند و یاما تصور م.  شودی چرا مجازات مرد،ی گی کند که چرا مورد انتقاد قرار مینم

.  کندیزش بودن م اریاحساس ب.ستی نیکه ارزشمند و دوست داشتنرسدی مجهی نتنیاو به ا. پدر و مادر خود استي انتقادهاستهی شانیبنابرا

. ندی گوی شده مغی دارد که روانشناسان به آن عشق دريزی در چشهی ری دوران بلوغ و بزرگسال،ی در نوجوانیتی تمام مشکالت شخصباًیتقر

احساس  ندانند، ی بچه ها خودشان را دوست داشتنیوقت.  دارنداجی دارد، بچه ها به مهر و محبت احتاجیهمان طور که گل رز به باران احت

 ی کنند تا اضطراب درونی میلی تعديبعد شروع به رفتارها» .ستمی خوب نیمن به اندازه کاف«: کنندیفکر م.  کنندی ماطر ختیعدم امن

 ،يدی ناام،ی شدن، افسردگنی خشمگ،یتی مسائل شخص،ي از عشق و محبت در بدرفتارتی احساس محرومنیا. خود را جبران کرده باشند

  .  کندی نقش ميفای اگرانی مردم و در روابط با دبارگ و مسئله داشتن  بزينداشتن آرزوها

دی شوی نترس متولد مشما

 که ی ترسها را کودك در حالریسا.  بلند استيتنها ترسش از افتادن و سقوط کردن و صداها.  شودی بدون هرگونه هراس متولد مکودك

.  آموزدی شود، میبزرگ م

 دست به هر یاگر وقت.  ترس از انتقاد و رد شدن استيگری و د،ی شود ترس از شکست و ناکامی مدیا تول که در همه مي ترس عمده ادو

 نیا! ریاز آنجا فاصله بگ!نه«:  کشندی مادیبر سرمان فر.  شودی مجادی ترس از شکست در ما ام،یری مورد انتقاد قرار بگمی زنی ميتجربه ا

 خاطر تی عدم امناحساس اندازند، به ما ی کردن از عشق، ما را به هراس مغی و دری جسمانياتهامجاز» ! بگذارنی را بر زمآن! کار را نکن

 که دست به می تر از آن هستقی تر، نابسنده تر و ناالستهی تر، ناشافی ما کوچک تر، ضعمی رسی باور منی گذرد که به ای نميرید. دهند یم
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 که می افتی فکر منیهر گاه به ا. می کنیابراز م» . توانمی توانم، نمی توانم، نمینم«:انند می احساس را با عباراتنیما ا. می بزنيدیکار جد

» . توانمینم«:میی گوی مگریدو بار.  ما را مجازات کنندمی ترسیم. می شوی خود به خود دچار احساس هراس مم،ی بدهصورت يدیکار جد

 م،ی شوی بزرگ و بالغ می وقت،یدر اثر انتقادات مخرب در زمان کودک. ست ای در زندگی شکست و ناکامي براهی اوللی از شکست دلترس

هنوز . می فروشی و ارزان ممیری گیخودمان را دست کم م. می شوی قرار می و بمی کنی مدای دلشوره پم،ی ترسیم.می زنی نميدست به کار

 ی ملی دلم،ی خود برسي تا به خواسته هامیریبه کار بگ خود را زی انگرتی آنکه مغز حيبه جا. می کشی از کار متدست به کار نشده دس

  . می آن کار بخصوص را انجام بدهمی توانی که نممیآور

   به مهر و محبتازین

 و ي توأم با شادی به داشتن زندگلی برد، و می منی شود، و اعتماد به نفس ما را از بی ما می و ترقشرفتی که مانع از پي هراس عمده انیدوم

 از پدر و مادر ی احساس را در دوران کودکنیا.  ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن استای کند، ترس از رد شدن و ی را در ما نابود میشادمان

 به ی است که در کودکی در حالنی کنند و ای مغی را از ما دردشانیی شوند و مهر و عشق و تأی می هستند، از ما عصبانی کارمان ناراضزا

. می داراجیاحت داًی شدنهایا

 دیی دهد که مورد تأی سازمان مي کودك دردناك است که او بالفاصله رفتارش را به گونه اکی ي براي از دوست داشته نشدن به قدرترس

را »!مجبور هستم! مجبور هستم« فعل جهی دهد و در نتی خود را از دست مي گونه کودك خود به خودنیا. ردیپدر و مادرش قرار بگ

 صورت، آنها مرا دوست نی اریدر غ.  انجام بدهمندی گوی مادر مای هر چه را پدر مجبورم« رسد که ی مجهی نتنیبا خود به ا. ند کیصرف م

  » . مانمی دارند و من تنها مینم

   مشروطعشق

 ی بایم داشت  چشیعشق مشروط در برابر عشق ب( عشق مشروط را تجربه کرده است ی که در کودکی کس،ی دوران بلوغ و بزرگسالدر

اگر .  شودی به شدت حساس مگرانینسبت به نظرات د)  بدهدگرانی تواند آن را به دی می است که کسي اهی هدنی و شرط که بزرگ تردیق

.  ورزدی مي نکند، شخص از دست زدن به آن کار خود داردیی او را تأی امکان آن وجود داشته باشد که کسنیکمتر

 و اضطرابات های اغلب ناخشنودي اشهی رلی از دالیکی است ی دوران کودکلی از انتقاد مخرب در اوایناش از شکست و رد شدن که ترس

 توانم، ینم« است که نی احساس انی بدترانی منیدر ا»!مجبورم «ای» ! توانمینم« که می کنی احساس موستهیپ.  استی بزرگسالنیما در سن

. »! توانمی اما نمجبورم،م «ای»!اما مجبورم

 مان ی که زندگمی کني کارمی خواهیم. میری قرار نگدیی مورد تأمی ترسیم. می که شکست بخورمی ترسی اما مم،ی بکني کارمی خواهیم

.  کس از ما انتقاد کندمی ترسیم. می ترسیبهتر شود، اما از شکست م
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 ي خواهند بازی مشهیهم.  انتقاد استایز شکست  اجتناب اي بکنند برايهر کار.  کندی بر آنها حکومت مشانی اغلب اشخاص، هراسهادر

 فرصت مناسب دنبال ي به جاطی شرانیاشخاص در ا.  ماندی نمی به هدف باقدنی رسي تالش براي برایی جاطی شرانی خطر بکنند و در ایب

  .  گردندی خاطر متیاحساس امن

  دی شکست خود را دو برابر کنزانیم

 تی تر به موفقعی سرسندهی نوکی تواند به عنوان ی چگونه مدی ام، پرسی بي آانگذاریتوماس واتسون، بن از ی زمانسنده،ی گوردون، نوآرتور

 تی تر به موفقعی سری خواهیاگر م«: در جوابش گفتکاست،ی تجارت در آمريای بزرگ دني از غولهایکی که واتسون،توماس . برسد

» . شکست وجود داردهی علیمنته در تیموفق.  خودت را دو برابر کني شکستهازانی م،یبرس

 آماده تی موفقيشکستها شما را برا.  شددی موفق خواهيشتری به احتمال بد،ی شکست خورده باششتری است که هر چه قبالً بنی اتیواقع

 هم د،ی کنی شکست خود را دو برابر میوقت.  رسدی مياری نوبت خوش بياری بعد از هر بدبندی گوی است که ملی دلنیبه هم. کرده اند

  .  شودی هم دو برابر مما شتیزمان با آن موفق

   شمای افزار ذهنسخت

.  شودی حک مدی که داري شما در خود انگاره اتیشخص» سخت افزار «ي شما، روي همه باورهاد،ی دانی را که درباره خودتان مآنچه

.  کندی مینی بشی پدی کنی که ميار شما در هر کی و سطح عملکرد شماست و اثربخشزانیخودانگاره شما مقدم بر م

 ی کند شما به چه می منیی تعی ذهنری تصوای خودانگاره نیا.  شودی ملی تشکدی خود داريهای که به خود و توانمندي شما از باورخودانگاره

  . دی رسدی و به کجا خواهدی داری و درباره خودتان چه احساسدیشیاند

 کوچک شماي هاخودانگاره

 از ي انهی هر زميشما برا.  کندی شما را بنا می خودانگاره ها به اتفاق هم، خودانگاره اصلنیا. دی هم داري کوچک تريره ها خودانگاشما

 ی خاص چگونه منهی کنند که شما در آن زمی کوچک مشخص ميخودانگاره ها. دی هستی ذهنری تصوای خودانگاره کی ي خود دارایزندگ

. دی داریس و چه احسادیشیاند

 هم دی ورزش کنای دی چقدر غذا بخورنکهیدرباره ا. دی خودانگاره هستکی ي خود، دارای جسمانی و آمادگی سالمتزانی مثال، درباره ميبرا

 چگونه د،ی برخوردارگرانی و شهرت در نزد دتیمحبوب چقدر از د،ی هستی چقدر دوست داشتننکهیدرباره ا.دی باشی خودانگاره ميدارا

 ری که درگیتی و هر فعالدی کنی که می هر ورزشيبرا. دی خودانگاره هستي دارادی هستی و تا چه اندازه دوست خوبدیت هسي والدایهمسر 

. دی خودانگاره داردیآن هست

  چهنکهیدرباره ا. دی خودانگاره هستي هم دارادی دهی و هر بخش آن را چگونه انجام مدی دهی انجام می کارتان را به چه خوبنکهی ادرباره

 دی توانی است که هرگز نمنی اتیواقع. دی خودانگاره هستي دارادی کنی مي گذارهی چقدر پس اندار و سرماد،ی زنی مبی درآمد به جیمبلغ
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 را که یی باورهادی باد،ی هستيشتریاگر خواهان درآمد ب. دی کند به دست آوری از آنچه خودانگاره شما حکم مي کمترای شتریار بیمبالغ بس

  .  دهدی ملی از مطالب کتاب حاضر را تشکی بخش مهمنیا. دی دهریی تغد،یخود دارنسبت به 

  دی بدهریی خود را تغيباورها

. دی بدهریی خودانگاره را تغای ی ذهنری تصودی باد،ی برسيدی جدجی و به نتادی بدهریی عملکرد خود را تغدی خواهی هر مورد اگر مدر

 کرده افتی که دری به اطالعاتشتری آن، بيبه جا.  باشندی نماتی بر واقعی مبتنشهی هستند و همی ذهندای شما تا حدود زيخوشبختانه، باورها

شوند در ی هستند که سبب میی باورهانهایا.  خود محدود کننده هستندي باورها، باورهانیبدتر.  هستندی متکدی پنداری می را واقعا و آنهدیا

. کنندی مدای پقتیحقدرباره شما مصداق ود،ی کنیابیارزاما اگرآنها را معتبر.ست هستند به ندرت در باورهانیا.دی احساس کمبود کني انهیزم

 ي باورهانی که ادی بگذارنی فرض را بر ادیبا.دی سؤال ببرری خود محدود کننده را زي است که باورهانی ادی انجام دهدی که بای مهمکار

 دای دست پدی خواهی می به آنچه در زندگدیتصور کن. دیستی رو به رو نیتی گونه محدودچی ه که بادی تصور کني لحظه ايبرا. ستندی نیقیحق

  .  بالقوه شما نامحدود استي که توانمنددی کنتصور. دی کنیم

 ي تر در خانه بزرگدی بتواندیتصور کن. دی کنافتی پول درد،ی کنی دو برابر آنچه امروز کسب درآمد مدی که بتواندی مثال، تصور کنيبرا

. دی داشته باشي مطلوب تری و زندگدی سوار شوي بهترلی اتومبد،ی کنیزندگ

 نی و سرشناس ترنی از محبوب تریکی که دیتصور کن. دی خود باشي کارنهی برجسته در زمي از اعضایکی دی که بتواندی کنتصور

 هر دی توانی مدیتصور کن. دی هراسی نميزی و از چدیار برخوردنانی از آرامش و اطمدیتصور کن. دی تجارت باشيای اجتماع و دنيتهایشخص

.  کندریی تان تغی تا زندگدی کنی گونه است که فکرتان را عوض منیا.دی و به آن برسدیری خود در نظر بگي را برایهدف

 دیانه، سازنده، مثبت و جد شجاعي است که به ذهن خود باورهانی بالقوه ايهای برداشتن هراسها و آزاد کردن توانمندانی شروع از منقطه

. دی آموزی مهم را منی کتاب انجام دادن انیدر تمام ا. دیبده

   بخش خودانگاره شماسه

 سه نیا. دی کرده باشمی که آن را به سه قسمت تقسکی ککی شود، درست مانند ی ملی شما از سه بخش تشکی ذهنری تصوای خودانگاره

 آنچه را نهایا. دی کنی و چه مدی داری کنند چه فکر و احساسی مشخص مادی تا حدود زنهایا.ند دهی شما را شکل متیعنصر به اتفاق شخص

.  سازندی افتد، مشخص می شما اتفاق ميکه برا

 ی ملی شما تشکي آلهادهی پنداره ها و ااها،ی رؤدها،ی امی از تمامی آلدهیخود ا.  و خودانگاره شماستتی بخش شخصنی اولی آلدهی اخود

. دی کنی منی تحسگرانی شود که آنها را در خود و دی ملی تشکیاتیفی ارزشها و کات،ی شما از خصوصی خودآرمانای ی آلدهیود اخ. شود

.  آلها راهنما و شکل دهنده رفتار شما هستنددهی انیا. دی شولی به او تبددی خواهی است که میشخص آن ی آلدهیخودا

 قی خود اطالع دقي آلهادهی سطح باال برخوردارند از ارزشها، پنداره ها و اتی از منش و شخص کهی زنان و رهبران بزرگ و اشخاصمردان،

 که در ستندی و حاضر نرندی گی سطح باال در نظر ميارهای خود معيآنها برا.  هستند و به چه اعتقاد دارندی دانند که چه کسیمآنها . دارند
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 خود با ي در تبادلهاهایان.  کنندهی توانند به آنها تکی کنند و می به آنها نگاه مگرانیه د هستند کی کساننهایا.  مصالحه کنندارهای معنیا

  .  خود ظاهر شوندي آلهادهی دارند در حد ای کنند سعی که ميدر هر کار.  هستندحی و صری قطعگرانید

  دینی بی طور که خودتان را مآن

 را اغلب نیا. دی کنی و درباره خودتان فکر مدینی بی است که خودتان را میقی طرنیا.  شماستی ذهنری دوم خود انگاره شما تصوبخش

 دی بای بخصوصتی که چگونه در موقعدی رسی مجهی نتنی به اد،ی کنی به درون خود نگاه می است که وقتی مکاننجایا. نامندی درون منهییآ

.  شماستی درونری و منعکس کننده تصو شما مطابقیرونی رفتار بشهی هم،ی ذهنری قدرت تصواطربه خ. دیرفتار کن

 اضافه ادی انسان به مقدار زی بار کشف کرد ماکسوِل مالتز بود که به درك ما از عملکرد و اثربخشنی اولي را برای ذهنری که تصویکس

. دی کنی مخابره مارتانیش همهی به ذهن نیامی پد،ی کنی خود عمل مطی شرانی که در بهتردینی بی خود را مای و دی کنی تصور میوقت. کرد

 کند که سازگار با ی متی هداي و بعد افکار، کلمات و اعمالتان را به گونه اردی گی در نظر می را بسان فرمانامی پنیار شما ای هشمهیذهن ن

. دی باشند که شما در ذهن خود خلق کرده ايریتصو

 احساسات، رفتار و ي شما روی ذهنریتصاو.  کندی مدایشما تحقق پ ی ذهنری با بهبود و اصالح تصاوی شما در زندگي هاشرفتی پتمام

 از ی مثبت بخش مهمی ذهنری تصوکی جادیا.  گذاردی مری سازند تأثی چگونه با شما ارتباط برقرار مگرانی دنکهی ای شما و حتينگرشها

  .  استی دادن زندگریی و تغشهی دادن اندرییتغ

  دی که درباره خود داریاحساس

 است که طرز فکر، ی عاملنی شماست، و مهم ترتی شخصی و عاطفیعزت نفس بخش احساس. بخش خودانگاره عزت نفس است نیسوم

 افتد، ی تان اتفاق می بخش عمده آنچه را که در زندگادی عزت نفس شما تا حدود ززانیم.  سازدیاحساس و رفتار شما را مشخص م

.  کندیمشخص م

 ي عملکردتان در هر کارد،ی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب. دیت که چقدر خودتان را دوست دار اسنی نفس معنا و مفهومش اعزت

. دی داری خودتان را دوست مشتری بد،ی هر چه بهتر عمل کن،يریو با توجه به قانون برگشت پذ. شودی بهتر مدی کنیکه م

هر چه خودتان .  کندی منیی و شور و شوق شما را تعنانی و اطم است که اندازه اعتمادي منبع انرژنیا. شماستتی نفس جوهر شخصعزت

 ی به آنها از خود مداومت به خرج میابی دست ي براشتری و بدیری گی خود در نظر مي را براي بزرگ تري هدفهاد،ی دوست بدارشتریرا ب

.  هستندری نفس فراوان برخوردارند عمالً توقف ناپذزت که از عیکسان. دیده

 به خودتان احترام شتری و بدی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب.  سازدی مشخص مگرانی روابط شما را با دتیفی نفس شما ک عزتزانیم

.  کنندی مدای پي اندازه آنها نسبت به شما احساس بهترنیو به هم. دی گذاری و به آنها احترام مدی داری دوست مشتری را بگرانی دد،یبگذار

 ی مدی از شما خرگرانی دای کند آی است که مشخص مي کننده انیی عزت نفس شما عامل مهم و تعزانی م،ی شغل وي احرفه یدر زندگ

.  دهندی به شما وام می حتای شوند و ی مي کنند، با شما وارد معامالت تجاریکنند، شما را استخدام م
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 فرزندان با عزت نفس فراوان اد،ی با عزت نفس زنیوالد.  بوددی خواهي چه عزت نفس شما بهتر باشد، به همان اندازه همسر و والد بهترهر

 ی که از عزت نفس فراوان بهره دارند معاشرت می کنند و با کسانی مدای دست پیی فرزندان به اعتماد به نفس سطح باالنیا. کنندی متیترب

  . نند کی می و طراوت زندگي عشق، خنده و شادبا ادی با عزت نفس زي هاخانواده. ندینما

   کننده عزت نفسنییتع

 خود را ی عملکرد واقعشهیشما هم.  شما قرار داردی آلدهی اشی با خوی ذهنری تصوی همخوانری تحت تأثادی عزت نفس شما تا حدود ززانیم

 د،یده ا سطح خود ظاهر شنی که در بهتردی کنیهر گاه احساس م. دی کنی مسهی خود مقای با عملکرد آرماناری هشمهیدر سطح ذهن ن

. دی کنی متی و موفقیاحساس شادمان. ابدی ی مشی عزت نفس شما افزاط،ی شرانیدر ا. دی کنی مدای پخود نسبت به یاحساس خوب

 يادیهرگاه فاصله ز.  کندی مدای نداشته باشد، عزت نفستان کاهش پی شما همخواني آلهادهی که با ادی بزنی حرفای دی بکني گاه کارهر

 د،ی شوی موفق نمی است که وقتلی دلنیبه هم. دی کنی مدای پي وجود داشته باشد، درباره خود احساس بدی و خودواقعی آلدهی خوداانیم

  . دی بشودی توانی مي بهترتی سازد که تا چه اندازه شخصی به شما خاطر نشان موستهی پی آلدهیخودآ.دی کنی مدای پي بدسدرباره خود احسا

  تی شخصهسته

 شود؛ جادی عملکرد شما اای تی که در شخصيهر بهبود. شماستتیوزه معتقدند که عزت نفس هسته خود انگاره و شخص امرروانشناسان

 ی ذهنری تصود،ی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب. دی دوست بدارشتری شود که خودتان را بی و سبب مدی افزایبر عزت نفس شما م

. دی شوی تر مکی نزدشی خوی شود و به خودآرمانیبهتر م عملکردتان جهی و در نتدی کنی مدای پيبهتر

 د،ی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب.  عزت نفس و ترس شما از شکست وجود داردزانی مانی می است که رابطه معکوسنی خبر انیبهتر

هر . دی ترسی و کمتر از انتقاد مدی شویم گرانی کمتر نگران نظرات دد،ی خودتان را دوست بدارشتریهر چه ب. دی ترسیکمتر از شکست م

 گرانی که ددی کنی فکر منی شود و کمتر به ای شما مي براساس هدفها و استاندارهاشتری بماتتانی تصمد،ی خودتان را دوست بدارشتریچه ب

  .  دارندي و چه نظرندی گویچه م

  دی درون خود را کنترل کني و گوهاگفت

 دی توانی که می کلماتنیقدرتمندتر. دی شوی هم همان مدی که به خود بزنی هر حرفد،ی شویمان م هدی همان طور که هرگونه فکر کندرست

» !خودم را دوست دارم!خودم را دوست دارم! خودم را دوست دارم«: هستندنهای ادییبه خود بگو

به » خودم را دوست دارم«کلمات .  شودی مشتری کنند و شجاعتتان بی مدای کاهش پتانیهراسها»!خودم را دوست دارم«:دیی بگوهرگاه

 افکار، ي بالفاصله رونهایا. شوندی مرفتهی فرمان پذکی شما به شکل اری هشمهی ذهن نهی قدرتمند و مثبت هستند که بالفاصله از ناحيقدر

چهره تان مثبت . دیستی ای کند و شما راست و قائم تر می مدای پيزبان تن شما بالفاصله بهبود.  گذارندی مری شما تأثياحساسات و نگرشها
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 جهی و در نتدی رسی ميدرباره خودتان به احساس بهتر. دی کنی مدای پيشتریاعتماد ب.  شودی تر مي قوتانیلحن صدا.  شودیتر و شاداب تر م

  . دی کنی مدای پي ترمانهی دوستانه تر و صمفتار خود رانیبا تمام اطراف

  دی کنی خود را وارسهی اوليفرضها

.  گردندی شما مشخص مهی اولي تان حضور دارند، با توجه به فرضهای که در زندگی شما به حوادث و اشخاصي و واکنشهاشهی انداغلب

 نه تنها نهایا.دی اافتهی به آن دست ی خود در دوران کودکطی هستند که با توجه به شراییهایری گجهی و نتدی نقطه نظرها، باورها و عقانهایا

 د،ی داشته باشيشتری بنانی خود اعتماد و اطمهی اوليهر چه درباره فرضها.  سازندی را مشخص می فلسفه شما از زندگ بلکهما،خودانگاره ش

  .  کنندی مینی بشی احساس، گفتار و رفتار شما را پشتریب

 که دوستانه، محبوب، سالم، دی احساس کند،یری اگر خود را با استعداد و توانمند در نظر بگد،ی هستی عالتی شخصکی که دی معتقد باشاگر

 ،ی سختکوش،ي شما را به هدف گذارهی اولي فرضهانی اد،ی داشته باشی خوبی که زندگدی و مصمم هستدی کنجکاو و خالق هست،يپرانرژ

 چیه. دهندی سوق متی به موفقدنی رستی و در نهای زندگماتی فاصله گرفتن از نامالگران،ی با دي، خوش رفتاری شخصيرشد و اعتال

.  تواند شما را متوقف سازدی در بلند مدت نميزیچ

 که اهل کجا ستی هم مهم ننیا.دی کنی اتفاق چگونه برخورد منی است که با انیمهم ا.  افتدی شما مي برای چه اتفاقی در زندگستی نمهم

و از . شودی تصور شما مشخص مهی ناح تنها ازدی روی به کجا منکهیاما ا. دی روی است که به کجا منیمهم ا.دیی آی و از کجا مدیهست

  . دی داراجی باورها احتنی به اتانی به خواسته هایابی دستيبرا. شما هم نامحدود استندهی است، آنامحدود که تصور ییآنجا

   اسطوره هاکنارگذاشتن

 و ي را نابود کنند و شادتیما به موفق يدهای توانند امی که ممیری پذی را میی اسطوره هام،ی شوی و بزرگ ممی کنی رشد می وقتمتأسفانه،

. می خود محدود کننده آشنا شوي باورهانی با ادیاجازه بده.ندی ما حذف نمای آتی را در زندگتیموفق

 احساس دی است که تولي باورنیا».ستمی خوب نیمن به اندازه کاف«: باور استنی ما بشود اری تواند دامنگی که مي باورنی و بدترنیاول

 طی که در حال حاضر در شرالی دلنی از ما بهتر هستند، آن هم تنها به اگرانی که دمی گذاری منیفرض را بر ا.  کندی می نابسندگحقارت و

 ی احساس بنیا. ارزش ما از آنها کمتر استنیو بنابرا.  باشدشتری از ارزش ما بدی که ارزش آنها بامی کنیاحساس م.  از ما قرار دارنديبهتر

 گونه اصوالً هدف نیا. می و ارزان بفروشمیری شود که خودمان را دست کم بگی و سبب مردی گی مير عمق روان ما جاارزش بودن د

  . می کنی نميگذار

.  بالقوه شما نامحدود استيتوانمند.دی برسی عالگاهی مورد نظر خود به جانهی در زمدی توانی بلکه مد،ی که نه تنها خوب هستدیری بپذدیبا

  . دی کندای دست پدی اافتهی از آنچه تاکنون دست شیبه مراتب به ب دی توانیم
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  با خود مثبت حرف بزنید

 95 د،ی زنی که با خود مییصحبت شما با خود، حرفها. دیی گوی هستند که به خودتان می کلمات در عبارات شما، کلماتنیقدرتمندتر

 و آنها را قبول ردی گی کلمات را منی شما ااری هشمهی ذهن ند،ی زنی با خودتان حرف میوقت.  سازندیدرصد احساسات شما را مشخص م

. دی کنی مدای منطبق با آن پی و زبان تنی ذهنری دهد، و تصوی مقی با آن تطبرابعد رفتار شما .  کندیم

 خواهان آن مانهی خود که صم بهییاز گفتن حرفها.دی حرف بزندی باشدی خواهی و مدی بکندی خواهی حاال به بعد، با خود درباره آنچه ماز

خودم را دوست «:دیتکرار کن.دییرا به خود به تکرار بگو» کار را بکنمنی توانم ایم«کلمات قدرتمند و مثبت .دی ورزي خودداردیستین

 با د،ی توانی که م راي و آن گاه کاردی بر لبان خود بنشانی بخشنانی تبسم اطمد،یستی باتانی پاهايبعد رو»! هستمنی بهترمن«:دییبگو» !دارم

  .  شودی عادت مکی شما ي برانی گذرد که ای نميرید. دیتمام وجود انجام بده

  دی هستنهای بهترستهی شاشما

 و رندی پذی نمگر،یبه عبارت د.  باور خود محدود کننده استکی که رندی پذی را ميگری انتقاد مخرب گذشته، اشخاص اسطوره دجهی نتدر

 ی مهی روحنیا.  خانواده کم درآمد بزرگ شده اندکی که در مینی بی می در کسانشتری را بهی روحنیا.  هستندتی موفقهستیباور ندارند که شا

 لتی فضکی ی به ما گفته باشند که فقر و تنگدستمی شدی که بزرگ می و در حالی شده باشد که در کودکجادی از آن جهت انینتواند هم چ

  . دی آی ماست و ثروتمند شدن گناه به شمار

 قابل تی حال به موفقنی باشد، و با ایلی تواند به هر دلی منی که اد،ی خوب ندانيزهای چستهی که خود را شادی بزرگ شده باشي به گونه ااگر

د  زوای ری و ددی ادهی رستی به موفقيادی که با شدی کنی احساس مط،ی شرانیدر ا. دیبشو»ادیسندورم ش« ممکن است گرفتارد،یتوجه برس

 تی موفقنی که ادی شوی گرفتار ترس آن مدی ادهی رستی به موفقی در اثر سختکوشنکهیبدون توجه به ا.  شوندی شما را متوجه ميادی شنیا

. رندیرا از شما بگ

 نیار از ا فري براهی روحنی از اشخاص با اياریبس.دی کنی احساس گناه مدی موفق شونکهی اغلب از اد،ی را داشته باشادی شکی احساس اگر

 ی مدهی برند، خانواده خود را نادی نوشند، به مواد مخدر پناه می خورند و می از اندازه مشیب. کنندی خود مبیاحساس گناه اقدام به تخر

نند  کیآنها در اعماق وجود خود احساس م.  دهندی مرعاقالنهی غيهای گذارهی کنند و تن به سرمای مینی بشی قابل پری غيانگارند، رفتارها

  .  دهندی آنچه را که به دست آورده اند، از دست مجهیو در نت. ستندی نتی موفقستهیکه شا

  دی بکنگرانی را وقف خدمت به دخود

 ی موفق میشما در صورت. دی که درآمد سطح باال داشته باشدی آنستهی شاد،ی دهی کارتان را به نحو احسن انجام می است که وقتنی اتیواقع

 کنند که ی ميداری را خری خدمتای کاال یمردم در صورت.  کندلی را تسهگرانی و کار دی که زندگدی کندی تولیا و خدمات که کاالهدیشو

اشخاص تنها در . هستندياری همه معامالت داوطلبانه و اختي اقتصاد بازارکیدر .  شودی از آنچه هست بهتر موضعشاناحساس کنند 

 موفق ی شما در بلندمدت تنها در صورتنیبنابرا. رندی گی قرار مي بهترطی در شرادی خرنیکنند با ا خرند که احساس ی را میی کاالیصورت
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 د،ی خدمت کنگرانی به دشتریهر چه ب.  که به آنها خدمت بکند و سود برسانددی عرضه کنگرانی را به دی که کاالها و خدماتدی شویم

   .ابدی ی مشی و سطح درآمدتان افزادی شوی تر مستهیشا

 اشخاص هر چه درآمدشان ،یدر جوامع مترق».می از آنها شویکی که مانند ستی ننی راه کمک به فقرا انیبهتر«: گفتی زماننکلنی لآبراهام

 ي برنامه ها،ی رفاهي جاده ها، برنامه هامارستانها،ی مدارس، بیاتی مالياز محل درآمدها.  کنندی پرداخت ميشتری باتیباالتر برود، مال

. دی موفق هستی که به لحاظ مالدی افتخار کندی توانیم.  کنندی مدای پی صورت خارجگری ديزهای و چی نظامي هانهی هز،ی پزشکيامراقبته

. دی کنی به خودتان خدمت مگرانیشما با خدمت کردن به د. دی از مردم خدمت کنيری به جمع کثدی توانی مادیشما با درآمد ز

من از .  برمی مبی نصگرانی دازی کاالها و خدمات مورد ندی هستم که با تولي درآمدستهیمن شا«:دی شوآورادی را به خودتان به تکرار نیا

  » . کنمی خود شادمان هستم و به آن افتخار متیموفق

  دی هستی انسان عالکی شما

 به ادب و احترام حرف گرانیبا دشما . دی و سختکوش هستنی بقتیشما صادق، فروتن، حق. دی هستستهی انسان کامالً خوب و شاکی شما

. دی مطمئن و مسئول هست،يشما قو. دی کنیشما خود را وقف خانواده، دوستان و شرکتتان م. دی دهی نشان متیمی و از خود صمدی زنیم

 ی خاصلی شما به دل.دی همه جامعه ارزشمند هستي خود، بلکه براکانی نزديشما نه تنها برا.دی و با تجربه هستوشمندشما با علم و اطالع، ه

. دی کم و کاست هستی و بی عالنهیشما در هر زم. دی آن را مقدر سازدی که بادی داری شما سرنوشتد،یمتولد شده ا

 درصد مواقع در مورد شما مصداق نداشته باشد، اما 100ممکن است در .  و منش شماستتی فوق، نشانه و بازگو کننده شخصپاراگراف

 ی که شخصدیری و شرط بپذدی بدون قیوقت. دی روی تان به کجا می و با زندگدی هستی دهد شما چه کسیان م است که نشی خوبفیتوص

 در هایژگی ونی گذرد که ای نميری و ددی دهی نشان مدی کنی که میی و کارهادی زنی که میی همه حرفهادر باور را نی اد،یارزشمند هست

.  شودی شما متیاقع به ولی آل شما تبددهیا.  گرددی مجادی اشما

 ي در هر کارشهی هستم و همی جهات آدم خوبعیمن به جم.  ام هستمیخودم را دوست دارم و عاشق زندگ«:دیی تکرار به خود بگوبه

  ». کنمی تالشم را منیشتریب

  ی نرم افزار ذهنفروشگاه

 را که ی فروشگاه هر خود انگاره، باور و نگرشنی ا ازدی توانستیم.  فروختی می ذهنيزی وجود داشت که برنامه ری فروشگاهدی بکنتصور

 از آن آنچه دی توانستی مشخصات وجود داشت و منی با ایاگر فروشگاه. دی کنيداری خرد،ی ذهنتان قرار بدهوتری آن را در کامپدی خواهیم

 د؟ی کردی را انتخاب ميزی چه چد،ی کنيداری خردی خواهیرا م

 نی برخوردارند و بعد همیی شما از چه باورهايای مردم در دننی و موفق ترنی که شادتردینی و ببدیه کنبه اطراف خود نگا. دارميشنهادیپ

.  و بعد همان برنامه آنها را به اجرا بگذارددی کنيری مغز خود بارگوتری باورها را در کامپنیا. دی خود انتخاب کنيباورها را برا

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

18

 به بعد چه ی شده اند و از دوران کودکيزی که آنها چگونه برنامه رمی دانی مقاًیاص موفق، دق با توجه به صدها مصاحبه با اشخخوشبختانه،

 هستم و ی خوباریمن آدم بس«: باور استنی ادی خود انتخاب کني برادی توانی که مي باورنیمهم تر.  نموده اندجادی را در خود اییباورها

 ی داده، از اتفاقات خوب گرفته تا بد، بخشي من روي که تاکنون برایهر اتفاق.ابمی  خود دستی بزرگ در زندگيتهای که به موفقستقرار ا

» .افتی به آن دست خواهم نیقی است که به طور یتی به موفقیابیاز دست

 آن يکالت برا که همه موانع و مشدی باور باشنی اگر بر اد،ی کندای دست پتی که به موفقدی شده هستنی که تضمدی باور باشنی قطعاً بر ااگر

 و با هر دیری گی در نطر می عالو بزرگ ي خودتان هدفهايبرا. دی شوی متوقف نمي صورت لحظه انی در اد،ی برستیاست که به موفق

. دی دهی مریی تان را تغی خود، زندگشهی دادن اندرییشما با تغ.دی شوی مضاعف دوباره دست به کار مییروی با ند،ی خوری که میشکست

 دی توانی است و مدهی آن به اثبات رسی کنم که اثربخشی آشنا می شما را با روشها و فنوند،ی خوانی که در ادامه مطلب می صفحاتی تمامدر

 جهی احساس و نتنی تا به ادی دهم که چگونه مثبت فکر کنی محیبه شما توض.دی خود استفاده کني فکري هانهی زمی کنترل تمامياز آنها برا

 مجدد یسی و برنامه نویسی که چگونه خودانگاره تان را برنامه نودی آموزیم. دی کندای خود دست پي به همه خواسته هادیان توی مه کدیبرس

 ری که چگونه توقف ناپذدی آموزیم.دیری قرار بگتی در آن موقعدی خواهی باشد که میطی درون شما منطبق و سازگار با شرايای و تا دندیبکن

  . دی بمانیباق

  

 ی عملاتنیتمر

 داشت؟ دی خواهاجی احتیاتیفی به چه کد،ی انسان موفق باشکی جهات عی در جمدیاگر بتوان. دی کنفی تعری خود را به روشني آلهادهی ا01

کدام باور بر شما حاکم خواهد بود؟ 

 عواطف، ي شما روشهیند که ادی کنیی خود شناسای چند مورد را در زندگای کی. دی شوی همان مدی شما به آنچه اغلب فکر کن02

.  گذاردی مي کننده بر جانیی تعریاحساسات، نگرشها و رفتار شما تأث

 و ي سازری تصودی توانی چگونه مد؟ی کنی خودتان را چگونه تصور منهی زمنی در اد؟ی شوی حد خود ظاهر منی در بهتري انهی در چه زم03

 د؟ی انتقال بدهگرانیتجسم را به د

 که با دی بدهریی تغي رفتارتان را به گونه ادی توانی چگونه مد؟چرا؟ی گذاری و به آنها احترام مدی کنی منی تحسشتریب کدام اشخاص را 04

 داشته باشد؟ ی همخواندی شناسی که می اشخاصنیرفتار بهتر

 دهد؟ ی عزت نفس را منیشتریا ب است که به شمتیکدام فعالد؟یدوست دار بهتریطی تان خودتان را از هر شرای از زندگي انهی در چه زم05

 خود ي برایتی محدوددیحاضر نشو.دینی ببدی توانی که می شکلنیاز امروز به بعد، خودتان را به بهتر.دی هستیخوباری شما آدم بس06

. دیریبپذ

 که ي ایبه آن زندگ.دی بدهریی گونه خودانگاره تان را تعنیا. دی ادهی رسدی خواهی که می مطلوبطی به آن شراشیشاپی که پدی تصور کن07

  . دی کندای دست پدی آن هستستهی و شادی خواهیم
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  دی دهریی تان را تغیزندگ:2 فصل

. دی دهی مناسب هدفتان قرار میطی خود را در شراد،ی کنی در ذهن خود انتظارات شفاف و شاد را نقاشاگر

 لی پنسنتینورمن و- 

 د،ی کنی را که مي کارد،ی دانی مری و امکان پذدی آن طور که از خود انتظار دارد،ی کنی و احساس مدیشی اندی طور که درباره خود مآن

.  افتدی اتفاق منی کند، و گاه بالفاصله ای مریی تان تغی زندگتیفی کد،ی دهی مریی خود را تغشهی اندتیفی کیوقت.  سازدیمشخص م

 می تصمي در هر لحظه ادی توانیم. ستی خود نشهی جز انديزی و آن چدیر را در توان خود دازی چکی شما تنها کنترل کامل ی هستدرعالم

 نیکه ا-  گردد ی احساساتتان را سبب مد،ی کنی مری شما و آن طور که حوادث را تفسشهیاند. دی فکر کنی که به چه موضوعدیریبگ

 د،ی آوری را که به دست میجی گردد و نتای و احساس شما، اقدامات شما را سبب مشهیاند. باشندی منفای توانند مثبت یاحساسات م

  . شودی شما شروع مشهی با اندزیهمه چ.  سازدیمشخص م

 

   مثبتشهیاند

 يشتری خاطر بنانی و به اطمدی بکنيشتری احساس قدرت بتا دهند ی به شما امکان و قدرت مند،ی افزای می زندگي مثبت بر غناي هاشهیاند

 ي انرژزانی و می سالمتت،ی بر شخصيری سازنده و قابل اندازه گيریبلکه تأث. ستی نی بخشزهیع انگ موضوکی صرفاً یشیمثبت اند. دیبرس

 برعکس ی منفي هاشهیاما اند.  بوددی تان شادتر خواهی شئونات زندگی در تمامد،ی تر بشونیهر چه مثبت تر و خوش ب. شما داردتیو خالق

 خود را از دست نانی و اطمدی سازند تا احساس ضعف بکنیشما را از قدرت محروم م ی منفي هاشهیاند.  کنندی مجادی را اتی موقعنیا

 ی به شما دست میعاحساس خشم و تداف. دی دهی قدرتتان را از دست مد،ی بزنی حرف منفای دیشیندی بی مورد منفکیهرگاه به .دیبده

.  روابطتان را مسموم سازدیحت کند وماریب شما رایکیزی لحاظ ف تواند بهی می منفشهیبه مرور، اند. دی کنی و مرارت میاحساس ناراحت.دهد

 شما ی شود و اثربخشی می ذهنيماری سبب بی منفشهیاند. رساندی شود و عملکرد شما را به اوج می می ذهنی منجر به سالمتیشی اندمثبت

 و دی کنجادی باشد که در خود احساسات مثبت انی ادی هدفتان باد،ی داشته باشی عالی زندگکی دی خواهی اگر منیبنابرا.  دهدیرا کاهش م

. دی خالص شویاز شر احساسات منف

 ها شهیهر بار که بر اند. دی و حال خوش برداری خوشبخت،ی سالمتي به سودی توانی است که می قدمنی مهم تری بردن احساسات منفنی باز

 ابیدر غ.  کندی مدای شما بهبود پیرونی و بی درونی زندگتیفیک د،ی مثبت داشته باشهی روحدی و بخواهدیو احساسات خود مسلط شو

  .  کندی متی و احساس موفقي شاد،ی خوشبختدی تولنی شود و ای خود به خود با احساسات مثبت پر مما ذهن ش،یاحساسات منف

  دی خود را انتخاب کني هاشهی انددی توانیم

 ي هرگاه دلتان خواست جادی توانیم. ی منفای بپردازد ـ مثبت شهی اندکی تواندبه یمذهن شما در هر لحظه تنها «:دی گوی مینیگزی جاقانون

. دی کنرونی مزاحم را از ذهن خود بي هاشهی به عمد، اندیشی با مثبت انددی توانیم».دی مثبت عوض کني هاشهی را با اندی منفي هاشهیاند
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 به تکرار به یوقت». گرددی ملی تبددی عادت جدکی به د،یو بارها تکرار کن که آن را بارها ی عملای شهیهر اند«:دی گوی عادت مقانون

 ی عادت میشی گذرد که به مثبت اندی نميرید. دی آوری خود را به دست ماری کنترل کامل ذهن هشد،ی مثبت واکنش نشان بدهيطرز

 نیبا به کار بردن ا. دی رسی می و اقدامي فکردیه عادات جدبا استفاده از قدرت اراده و تکرار، ب.دیشیندی مثبت بیان به آسدی توانی و مدیکن

  . دی بدهریی خود را تغی و زندگدی انسان مثبت شوکی به لی تبددی توانیقانون، م

  دی نکنهی خود را تغذی منفاحساسات

 با دی توانی مد،یته ااما آنچه را که آموخ.  استیشروع فراگرفتن آنها از دوران کودک. هستندی فرا گرفتنی جملگی منفاحساسات

 د،ی دانی را که مطلوب می مهارتای هر عادت دی توانیم.  افتدی به سرعت اتفاق می در مواقعی نوآموختگنیا.دی بدهریی تغینوآموختگ

هن خود  را از ذی منفي هادهی تا ادیاموزی بگری احساسات مثبت و سازنده را درباره اشخاص، پول و عوامل ددیان توی مژهیبه و.دیاموزیب

. دییبزدا

 نگرش کی داشتن ای موضوع کی درباره ی منفدهی اکیگاه .  استنی کاذب و دروغي بر باورهای مبتنی منفي نگرشهاای ها دهی از اياریبس

 شخص ای که درباره خود و ي ادهی ادیاموزی ناگهان بدی توانیم.  کندی مریی تغی به کلدی اطالعات جدکی شخص، با کی در قبال یمنف

. دی امکان را باور داشته باشنیا. دی دهریی خود را تغشهی لحظه اندکی در دی توانی مجهیدر نت.  نداردقتی حقدی داشتيگرید

. می کنی متی و تقوهی تغذی منفي هاشهی با اندوستهیآنها را پ. می دهی ماتی و حدانی از آن دو وجود دارند که ما به آنها می منفاحساسات

احساس قدرتمندتر بر احساس «:دی گوی قانون منیا.دی خارج شوطی شرانی اي کمک قانون احساسات از گرفتاربه دیان تویخوشبختانه، م

» . شودی تر مي کند و قوی رشد مدی تمرکز کنشتری که بی هر احساسي رونکهی شود و ای تر حاکم مفیضع

 ياگر انرژ.  گذاردی مری تأثنهی شما در آن زمشهی انديسرانجام رو کند و ی رشد مدی که بپردازی است که به هر احساسنی حرف انی ايمعنا

 احساس مرتبط با د،ی که به آن فکر کندی و نخواهدی کند منحرف سازی می عصبانای نی که شما را اندوهگیتی موقعای ی کسيخود را از رو

.  گرددی و خاموش مندی نشیفرو م.  شودی است که سوختش تمام میمانند آتش. رودی منی بازآن سرانجام 

 روابط نی از اياریبس. می کنی رابطه مجادی با جنس مخالف خود ام،ی کنی ما رشد می مثال، وقتيبرا.دی را بارها و بارها تجربه کرده انیا

 یشنود م افسرده و ناخ،ی عصبانن،یاغلب غمگ.می کنی میشانی رسند، احساس رنجش و پری روابط به انتها منی ایوقت. رسندی نمییبه جا

 اتی گذرد که تجربی نميری و دمی شوی آشنا ميدیبا شخص جد.  شودی آورند، بعد حالمان بهتر می دوام می مدتحساسات انیا. میشو

 که تا چه می تصور کنمی توانی اما نمم،ی مالقات کنم،ی ادهی نرسجهی را که با او به نتیممکن است سالها بعد شخص. می کنی را فراموش میقبل

 از قانون ي نمونه انیا.  مرده و نابود شده اندی احساساتمان به کلم،ی نکرده اهی رابطه را تغذنی که ما الی دلنیبه ا. میه به او عالقه داشتانداز

  .  ماستی در عمل و زندگینیگزیجا
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  ی احساسات منفمنابع

 چهار نی معجزه، اي در کتاب در جست و جو،ی روسلسوفی ف،یتراسپنسکیبه گفته پ. دارندی چهار سبب و علت اساسی منفاحساسات

. سرزنش کردن)4(توجه به درون، )3 (،یدلبستگ)2( کردن، هیتوج)1:(مورد عبارت اند از

  . دی چهار مورد خالص کننی که خود را از شر ادی داری برمی بلند به جلو را زمانقدم

  دی نکنهیتوج

 که با شما چه دیی گویبه هر کس که گوش شنوا دارد، م.دی خودساز کنی و ناراحت خشمي برایلی دلدی خواهی که مدی کنی مهی توجیزمان

 ی توجه مي سازهی توجنی در ذهن خود به اوستهیشما پ.  گذاشته استشی را به نماي با شما چه رفتار ناپسندگری کردند و طرف ديرفتار بد

خود را . دی شوی می عصباندی کنی فکر متی آن موقعای به آن شخص هر بار. دی ناخشنود باشدی که چرا بادی آوری ملی خود دليبرا.دیکن

 لتی خوب و با فضی در برآورد خود شما شخصنکهی اژهیبه و. دی آن پرداخته اي براینی سنگيانگار که بها. دی شوی که عصباندی دانیمحق م

. دیبوده ا

 دی ساز کنیلی و دالدی خود استفاده کنی از ذهن عالدیبا. دی کنهی توجدینبا. دی دام گرفتار شونی در ادی است که نخواهنی نکردن اهی توجراه

  .  کنندی نمی کمکچی به شما هی که احساسات منفدیتوجه داشته باش. دی نکنهی خود را توجیتا احساسات منف

  دی را مقصر قلمداد نکنگرانید

 خود را که به ي انرژدی را مقصر اعالم نکنگرانی دنکهید، به محض ا فکر کنشهی اندکی تواند تنها به ی که ذهن شما در هر لحظه میی آنجااز

. دی مانی می گونه آرام و مثبت باقنیا.دیی آی مرونی بی خشم و ناراحتطی از شراجهی و در نتدی کنی رساند، آزاد می سوخت میاحساسات منف

 شهی اندکی ي مثبت به جاشهی اندکی کردن نیگزی با جا.دی کنی را فراموش مزی کند و شما همه چی مریی تغتی گذرد که موقعی نميرید

. دی شوی خالص می از شر احساسات منف،یمنف

 تان با شکست ي گذارهی سرماای و دی شغلتان را از دست داده اد،ی مثالً اگر طالق گرفته اد،ی خود مواجه هستی در زندگي با مسئله جداگر

 هی و توجلی طرف مقابل دلي آن، برايبه جا. دی باشی عصباندی که حق داردییه خودتان نگوب.  قانون مصداق داردنیرو به رو شده است، هم

. دی مثبت بدهيزی توجه خودتان را به چدی توانی شود، می مخاموش ی آتش احساسات منفیوقت. دیبساز

 را يزی تواند چی نمی کسیوقت. دی نشوی عصباندی بکندی توانی درباره اش نمي که کاريزی است که به خاطر چنی مهم اي هاهی از توصیکی

  .  وجود نداردي وجود نداشته باشد، مسئله ای اگر راه حلد،ی نکته هم توجه داشته باشنیو به ا. دی بدهد، او را سرزنش نکنرییتغ

  ی دوره زماندو

 به دی توانیم.  استيخالصه شده الحظه حال، لحظه کوتاه و . ندهی آيگری گذشته، و دیکی. می خوری برمی به دو دوره زمانی زندگدر

. دی نداری و بر آن کنترلفتادهی نی که هنوز اتفاقد،ی توجه کنندهی به آدی توانیم.ستی نریی که البته قابل تغد،ی که افتاده توجه کنیاتفاق
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 دائم از گذشته تیشکا.دشوی تلف میکل بي انرژنیمتأسفانه، ا.  کنندی از مردم به موضوعات و حوادث مربوط به گذشته فکر مياریبس

  . کنند  مانند تا شمارا ناراحتی میحوادث گذشته همچنان زنده باق بدنی بخشاتیح بایاحساسات منفبرعکس،.کندی به شما نمی کمکچیه

  دی و فراموش کندی بکشدست

 ی در زندگيگری از هر کالم دشیب که ي که دو کلمه ادی رسجهی نتنی سال تجربه کار با اشخاص ناخشنود به ا25 از شی روانشناس با بکی

 که در گذشته اتفاق افتاده ي حادثه اری که اغلب اشخاص ناخشنود تحت تأثدی رسیبه نظر م. بوده است»تنها اگر «دهی شنمارانیاش از ب

 نکرده ای کرده ی کس کهي هستند و به خاطر کاریهنوز تکدر خاطر دارند، عصبان.  حادثه را فراموش کنندنی توانند ای نمواست ناخشنودند 

 رابطه که در گذشته داشته اند، از ازدواجشان، کی برادران، از ای خواهران ن،ی از والدیکی از ای.  نزده رنجش به دل دارندای که زده یو حرف

 ناموفق که داشته اند ي گذارهی سرماکی از سشان،ی رابطه با رئای ي از رابطه تجارای

. ارند هستند و رنجش به دل دناراحت

 یعی طبي شدنها، امردی حوادث ناخواسته و نومنی انها،یاما ا.  استی موقتي پر از مسائل و مشکالت و شکستهای است که زندگنی اتیواقع

 حوادث نی ادیری بگمی تصمدی کند، باریی تان تغی تا زندگدی فکرتان را عوض کننکهی ايبرا.  هستندریو نرمال و در ضمن اجتناب ناپذ

 کار را نی که ایتا زمان.  افتاده استی که در گذشته چه اتفاقستیمهم ن. دی بروی به استقبال زندگد،یزی بررونی ذهن خود بز را اندیناخوشا

ها را از ذهن خود » تنها اگر« که همه دیری بگمی امروز تصمنیاز هم.ستی نریی وجه قابل تغچی که به هدی مانی می برده گذشته باقدینکن

  .دیخارج کن

  دی کنری تفسی را به شکل متفاوتحوادث

 ی مشهی است که همنیمنظور او ا» .ستی نری دی دوران کودکندی خوشاامی داشتن ايهرگز برا«:دی گوی و سخنران، مسندهی نور،ی دانیو

 از قانون دی توانیم. دی مثبت داشته باشي و با آن برخورددی کنری خود را از نو تفسی مربوط به دوران کودکدی حوادث ناخوشاندیتوان

 اتی که چگونه تجربدی موضوع توجه کننی به ادی توانیم. دی بگرددی جديزهای دنبال چندی و در آن حوادث ناخوشادیکن استفاده ینیگزیجا

ه اند که در  سبب شدرای زدی اند متشکر باشدهی که شما را رنجانی از کساندی توانی میحت.  بهتر ساخته اندی گذشته از شما انسانندیناخوشا

.  دهدي توانست روی نميگری دقی داده به طري اتفاق جز آن طور که رونیو به هر صورت، ا. دی قدرتمندتر ظاهر شواریحال حاضر بس

 که با گری دياریآنها هم مانند بس.  خود بودندتیآنها خود محصول طرز ترب.  در بزرگ کردن فرزندان خود نداشتندي و مادرتان تجربه اپدر

 تالش خود را نی حال، بهترنیبا ا.  امروز شما را داشتندطی فرزندان زدند درست شراتی خود دست به کار تربيائل و نقطه ضعفهامس

 که به ستی نعقلشرط .  بزرگ کننديگری توانستند شما را به شکل دینم.  بلد نبودنديگری که کردند کار دي کارنیآنها جز ا. کردند

. دی تان بروی و به دنبال زندگدی دست بکشهای ناراحتنیاز ا. دی نکردند امروز ناراحت باشایدند و  که آنها کرییخاطر کارها

دیری به دل نگیشخص
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 به ای دیری گی به دل می را شخصی افتد که موضوعی اتفاق می زماننیو ا.  استی دلبستگ،ی به گفته اسپنسک،ی علت احساسات منفدومن

 ی میتی موقعری درگی و عاطفیبه لحاظ احساس. دی کنی میابی را حمله به خود ارزندی ناخوشاجهی نتکی. دی شوی دلبسته ميزی چایشخص 

.  گذاردی مری احساسات و عواطف شما تأثي که رودی کنی میی آن شناسابا و خود را چنان دیشو

روانشناس و . دی اند تا به آرامش برسدهیرز ودی حادثه تأکای تی خود از موقعی جدا کردن عاطفتی به اهمشهی همي بزرگ معنويتهایشخص

او » .دیری آن مسئله را بپذدی است که بخواهنی اي برخورد با هر مسئله اي قدم برانیاول«: نوشتیی در جامزی جامیلی بزرگ ولسوفیف

 شوند ی که سبب مي حادثه اای رو، از هر شخص نیاز ا» . تحمل کرددیآنچه را نتوان درمان کرد، با«: دادی سوق ماور بنیاشخاص را به ا

. دی کندای به آرامش دست پدی تا بتواندی بکشرونی خود را از آن بيانرژ. دیری و فاصله بگدی دل بِکَندی شویعصبان

 يروی است که به کمک ننی آن، منظور ايبه جا. دیری افتد، بپذی اتفاق متانی را که براي هر حادثه ای انفعالي که به طرزستی بدان معنا ننیا

. دیاراده ذهن و احساسات خود را تحت کنترل درآور

 ی آزاد نمد،ی نداشته باشی و انتظار و توقعدیری نگیتا از آنها فاصله عاطف.  تواند شما را کنترل کندی نمد،ی نخواهيزی چی که از کسی زمانتا

.  استنی تمرازمندی نی برداشتن دلبستگانی از منیا. دیشو

 و با رندی فاصله بگندی از حادثه ناخوشای تا قدمدی است که به آنها کمک کننی ادی بکنگرانی به ددی توانی که مییفها لطنی از بزرگ تریکی

با فاصله . افتاده استگرانی ديبرا کنند که یابی ارزی را اتفاقندی تا حادثه ناخوشادی کنقیآنها را تشو. بکنندی و منطقینی عيآن برخورد

. دی که بهتر با مشکالت برخورد کندیری گی قرار میطی در شراگرانی شما و دند،یگرفتن از حادثه ناخوشا

گرانی ددیعقا

 ی از اندازه مشی بي با خودتان بهاگرانی است که به طرز برخورد دیتی موقعد،ی گوی می آن طور که اسپنسک،ی سبب احساسات منفنیسوم

 و به دی کنی گذارند، احساس خشم می به شما نمدی دانی آن مستهیکه شما خود را شا را ی احترامگرانی باشد که دنیاگر برداشتتان ا. دیده

 تفاوت بودند، ممکن است رفتار آنها را ی بای ادبانه برخورد کردند یاگر اشخاص با شما ب. شده استنی که به شما توهدیرس ی باور منیا

.  افسرده سازدای نی تواند شما را خشمگیش و رفتار آنها م شکل نگرنی بدریتفس.دی کنیابی و منش خود ارزتی به شخصيحمله ا

اگر عزت نفس شما .مییفزای آن است که بر عزت نفس و احساس ارزشمند بودن خود بي برامی کنی که ما مي هر کارندی گوی مروانشناسان

 ی به دل می را شخصزیهمه چ.دی شوی م آنها نسبت به خود حساسيبه آن اندازه که الزم است باال نباشد، نسبت به اعمال و واکنشها

.  افتدی اتفاق منی است که به ندرت ای در حالنیو ا.  که کردند متوجه شما بوده استی هر عملای آنها زدند که یانگار هر حرف. دیریگ

 لحظات، اشخاص  درصد اوقات و99در .  مسائل خودشان هستندری خود را دارند و درگی است که اغلب اشخاص مشغله ذهننی اتیواقع

 هم شما یکی کنند، که از جمله آنها ی مای مردم دنری مانده را صرف سای درصد باق1و بعد آن .  کنندیبه مسائل و مشکالت خودشان فکر م

 ط،ی شرانیدر ا. ستی از وجود شما آگاه نی افکار خود است که حتری درگي به قدرچد،ی پی شما مي جلوکیف که در ترایکس. دیهست

. دی رفتار آنها ناراحت بشونینه است که از ااحمقا
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دی کار خوتان برسبه

 به شما ی است که کسنی اتیواقع. دی حرف مردم نباشنگران ي انجام دادن کاريهرگز برا:نکهی آشنا شده ام و آن اي به تجربه با قاعده امن

. توجه ندارد

 رابطه، معامله کی که تن به ی مردماری است که چه بسبیاما عج. ستی کارانه نتی و جنای ضداجتماعي من اشاره ام به رفتارهاالبته

 که از آن یدر ازدواج.  نکنندقی کار آنها را تصدگرانی نگرانند که درای دهند زی نمای دهند ی مگری ماجرا و مقوالت دد،ی تالش جد،يتجار

 ی مي خودداری و بازرگانی مطلوب تجارتيپرداختن به فرصتها از ای دهند و ی را که دوست ندارند انجام مي مانند، کاری میمتنفرند باق

.  از آنها انتقاد کندی ترسند کسی که ملی دلنیورزند، به ا

 کامالً موفق هستند از ي که بالغهاي درصد2 ای 1 آن دی رسجهی نتنی مازلو در مطالعات خود درباره اشخاص موفق و خودشکوفا به اآبراهام

 یآنها تظاهر نم. و نقاط ضعف خوداطالعات موثق دارندهایدرباره توانمند.آنها با خودشان صادق هستند:رندا مشترك بهره دتیفی ککی

. دادیاحترام به خود م بودکه به آنها عزت نفس وییربنای سنگ زيری خود پذنیا. شوندلی جز آنچه هستند تبدیکس نبودند بدواریام ایکردند و

.  را داشته باشندگرانی دقی و تصددیی تأدی باوستهی کردند که پی احساس نمستند،ی نیستند و چه کس هی دانستند چه کسی که میی آنجااز

 شدن از قی و تصددیی تأری از اندازه تحت تأثشیآنها ب.  گرفتندی ممی آوردند، اما بعد خودشان تصمی را به حساب مگرانی ديآنها نقطه نظرها

. دیا را بکن کار آنهدیشما هم با. گران نبودندی ديسو

گرانی داحترام

 ی که احترام کسانسمی نوی آن ميبرا«: در نوشتن دارد، جواب دادي ازهی چه انگدندی پرس،یسی بزرگ انگلسندهی از سامورست موام، نویوقت

» . گذارم، به دست آورمیرا که خود من به آنها احترام م

 ي خود کارهای اجتماعیشما در زندگ.  استتی ذهننی اری تحت تأثدی کنی نمای دی کنی که میی است که بخش اعظم کارهانی اتیواقع

 یدر واقع، اشخاص. دی احترام آنها را از دست ندهای و دی جلب کند،ی گذاری را که شما به آنها احترام میاشخاص تا احترام دی کنی ميادیز

 ي روی فراوانری تأثگرانیاحترام د. دی داریباره خود چه احساس کنند که شما دری منیی را دارد تعتی اهمنیشتری شما بيکه احترامشان برا

.  شما در رابطه استی ذهنری و تصویآرمان با خود رایعزت نفس شما دارد ز

 کنند تا ی تالش ميآنها در سطح ذهن ناخودآگاه خود طور.  خواهان احترام مردان و زنان با منش و موفق هستندیی و زنان استثنامردان

.  رفتار کنندیانسان عال کیمطابق 

دیری سطح باال در نظر بگيارهای خود معيبرا

 را ی سؤاليری گمی تصمای شوند قبل از هر اقدام ی متعهد مي کند که تمام مردم شهری اشاره میشلدون در کتاب خود به موضوع. امچارلز

 بود که نی طرز برخورد انیحاصل ا.براساس آن اقدام کنندو بعد »  کرد؟ی بود، چه محیاگر مس«: قرار استنی سؤال از انیا.مطرح سازند
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 خود در نظر گرفتند و براساس آن تالش کردند ي برای آلدهیآنها ا. دندی رستی و موفقي مسائلشان را تمام کردند و به شادومردم اختالفات 

.  کنندیتا آن گونه زندگ

 آنها از دندی رسجهی نتنی شروع کرده بودند،؟ به انییدادند که از سطح پا انجام ی مردان و زنان موفقي که روی بررسکی در پژوهشگران

 آنها سرگذشت مردان و یوقت.  خود بوده اندی اشخاص موفق در دوران جواني نامه ها و شرح حالهایجمله خوانندگان پر و پا قرص زندگ

 آنها را لی کنند فضای می شوند، سعی خود بزرگ میعد وقتو ب.  هستنداتی همان خصوصي کنند که دارای خوانند، تصور میزنان موفق را م

.  بگذارندشیبه نما

 شده اند که سرگذشت مردان و زنان قیجوانها تشو.  بوده استخی و منش در تمام تارتی شخصجادی اي براي روش قدرتمنديالگوساز

 هستند؟ ی اشخاصچه شما ي الگوهایاستر. رندی که امکانش وجود دارد از آنها الگو بگییبزرگ را مطالعه کنند و تا جا

دی خود را با دقت انتخاب کنيالگوها

 را به يزی برانگنیاگر اشخاص تحس.  نشان خواهند دادی شما چه واکنشي در قبال انتخابهاگرانی که ددی فکر کننی ندارد اگر به ایاشکال

. دی بگذارشی را به نمادهی پسنديار تا رفتدی رسی درون مي راهنماکی به د،ی خود انتخاب کنيعنوان الگو

 طیاگر در شرا.  ندارندی ارزش و احترامنی کمترتانی که برادیری قرار بگیی نقطه نظرهاری خود اشتباه است که تحت تأثهی علي رفتاراما

 از دیممکن است بخواه. دی دست بزنی به هر اقدامگرانی دي شدن از سودیی تأي برادی ممکن است بخواهد،ی مخرب بزرگ شده ايانتقادها

. دیزی بگرستند،ی مهم نتانی براای و دی شناسی آنها را نمی که حتی کسانيسو نشدن از دییتأ

 ی به کسد،یری بگمی تصمدی بایاز حاال به بعد، وقت. دی کنی منی که آنها را تحسدی فکر کنی به مردان و زنانط،ی شرانی فاصله گرفتن از ايبرا

»  گرفت؟ی میمی بود، چه تصمی من مياگر او جا«:دیاز خود بپرس. دی کنی منی که او را تحسدیفکر کن

 ی و فراست منشی که به شما بدی شوی در تماس مي ترعی خود با قدرت رفاری در عمل و سطح ذهن ناهشد،ی کنی سؤال را مطرح منی ایوقت

.  از مردان و زنان موفق آن را اجرا کرده اندياری است که بسی روشنیا. دی انجام بدهی کار درستدی توانی که مدی رسی میطیبه شرا. دهد

. دییازمایبشما هم آن را 

ی منفری تأثنیبدتر

 ی سرزنش کردن است که باعث خشم، رنجش، غبطه، حسادت و ناراحتد،ی گوی می آن طور که اسپنسک،ی سبب احساسات منفنیچهارم

خشم . ستی بدتر از خشم نيزی انسانها چيایدندر .  استی احساس منفنی و بدتر کندی خشم مدی سرزنش کردن است که تولنیا.  شودیم

 یخشم علت اصل. گذاردی مي بد بر جاری و جوامع تأثي تجارتی روابط، خانواده، فعالي برد، و روی منی را از بیکنترل نشده سالمت

.  استی اجتماعيجنگها، انقالبات و تعارضها

 دهد که ی واکنش نشان مي به گونه ارد،ی گی مورد انتقاد قرار می کسیوقت.  استی کودکلیدوران اوا مخرب ي خشم انتقادهای اصلعلت

 لی تبددی را که بارها و بارها تکرار کني که هر رفتارییاز آنجا. ردی گیحالت تدافع و رنجش به خود نم.انگار مورد حمله واقع شده است
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 ی مییبعد به جا.  دهندی بروز می ناراحتای دی با خشم را در برخورد با هر مسئله، نوم از اشخاص واکنش توأمياری بس، شودیبه عادت م

. رندی گی خشم به دل مي انهیرسند که در هر زم

 در سرزنش کردن ي از اشخاص به قدرياریبس. سرزنش کندفتادهی نای که افتاده ی را به خاطر اتفاقی کسدی شدن شخص بای عصبانيبرا

.  کنندی سرزنش نگاه منکی را با عایآنها همه دن.  دهندی را از دست متهای دارند که تماس خود با واقعي مشغله فکرگرانید

ستی مقصر نیکس

.  کشندی تابناك را مي اندهی دارند، انتظار آریهر دو قصد خ.  کنندی با هم ازدواج مگرندیکدیدو نفر که عاشق .  بزنمی مثالدی بدهاجازه

 که به يزن و شوهر.  کنندی مریی با گذشت زمان تغطیمتأسفانه، اشخاص و شرا. ردی پذی صورت نمید، اصوالً ازدواج باشنی از اریاگر غ

.  شودی و بعد مسئله به واقع شروع مرندی گی به طالق ممی و تصمستندی نگریکدی مناسب گری رسند که دی مجهی نتنی به امی کردهآنها اشار

 را سرزنش گریکدی کنند و ی خواهند با هم زندگی نمگری اند که با هم ناسازگار هستند و ددهی رسیید، به جا بالغانه فکر کنننکهی اي جابه

کارآگاه و . شوددهی کشانی وکال و قضات به مي پادیحاال با. مجازات شوددی دارد باریاو که تقص.  مقصر باشددی بایکس.  کنندیم

.  شودی بد و بدتر مطیشرا.  شوندی ممحسابدار استخدا

.  کشاندی تنفر می متهم کردن و حت،ی کار را به خشم، مرارت، تلخو

 ی منطقي رفتارم،یری بپذ ندی ناخوشاتی واقعکی است که آن را به عنوان نی استی که سازگار ني رابطه اای طرز برخورد با ازدواج نیبهتر

 گونه در نیهمه ا.  کنندی کار را منی ایانجی مکی قیز زوجها از طر اياریبس.می خودمان بروی و بعد هر کدام به سر وقت زندگمیبروز ده

. رندی گی قرار مير بهتطیشرا

 نی از طرفیکی نکهیاما به محض ا.  کنند رفتارشان درست استی که مي کنند در هر کاری است که اغلب اشخاص تصور میتی واقعنیا

 و ی که مقصر است، جنگ احساسردی خواهد او بپذی هم بدتر، منی از اای و  زند،ی سازد و در مقام سرزنش او حرف می را متهم ميگرید

.  برندی نمدی عاي سودنی کدام از طرفچی است که هنی طرز برخورد انی الاشکا.  شودی شروع میحقوق

تی مسئولقبول

تمام .  شودی از شدت خشم شما کاسته م بالفاصلهت،یبا قبول مسئول.  استتی برداشتن انواع خشم قبول مسئولانی از مي روش برانیبهتر

 یخشمتان فرو م»!من مسئول هستم«:دیی گویبه محض آنکه م.  شودی دارد قطع مازی خود به آن ني حالت وجودي که خشم براي ايانرژ

 هم زمان هم دین توای تواند فکر کند، نمی موضوع مکی که ذهن شما در آن واحد تنها به قتی حقنی و اینیگزیجابه خاطر قانون . ندینش

. دی باشنی و هم خشمگدیری را بپذتیموقع
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ی منفي مثبت در برابر نگرشهاي اندازهاچشم

با قبول . دی داشته باشی صورت برداشت منفنی اری برداشت مثبت و در غای از دندی توانیم. دی نگاه کنتانیای به دندی توانی مقی دو طربه

در قبال خود و .دی کنی نگاه منی تحسدهی را به دایدن. دی شوی ملی افتد، به انسان مثبت تبدیا اتفاق م شمي در قبال خود و آنچه براتیمسئول

. دی گردی ملی شادتر و مؤثرتر تبدیبه انسان. دی شوی تر منی خود خوش بکاناتام

در اطراف خود و به هر . دینی بی ميو بدظلم .دینی بی و مشکل می عدالتی در همه جا بد،ی کنی نگاه می منفدهی به دای به دنی وقتبرعکس،

. دی کنی را مشاهده می انصافی و بتی محدودد،ی فرصت مناسب و اميبه جا.دیابی ی اشخاص مقصر و خطاکار مدی کنیجا که نگاه م

جهی در نتتفاوت

 تواند یم.  جوامع مصداق داشته است انواعي براخی مسئله در تمام طول تارنیا.  برندی به سر ميشتری ها در رفاه بی بعضي هر کشوردر

 لشیممکن است دل.  جورواجور دارندي متفاوت و آرزوهاي باشد که اشخاص استعداهانیممکن است علتش ا.  داشته باشدی مختلفلیدال

. سب قرار گرفته اند ساده در زمان مناسب در مکان منایلی خای اند و افتهی تولد يبا استعداد بهتر. کوش تر هستندخت سهای باشد که بعضنیا

 توان مسبب ی شکل که سالمها را نمنیبه هم.  کردی را مسبب اشخاص با رفاه کمتر معرفشتری اشخاص با رفاه بدی به هر صورت نبااما

 ي برای خوبی که زندگیکسان.  دانستگرانی دي و ناخشنودتی سبب عدم موفقدیاشخاص موفق و شاد را نبا.  نمودی معرفگرانی ديماریب

. ستندی ناموفق نی جمعندی ناخوشای اند، مسئول زندگدهی دركود و خانواده شان تداخ

 و ی در سطح فلسفهای از مشاجرات و ناسازگارياری بسم،یری را بپذتی واقعنی صادقانه ایوقت. کندی نمی شکست و ناکامدی تولتیموفق

.  روندی منی از بیاسیس

 بخشودنقدرت

 و دی و گرفتار خشم و رنجش گردد، بترسد و دچار تردگرانی متوسل به سرزنش کردن دی شود کسی که سبب می احساسات منفشهیر

.  رساندی مبی مختلف به ما آسي هاوهی است که به شگرانی در بخشودن دیغبطه و حسادت شود، ناتوان

 يبها» انصاف«به مفهوم .  مهم استاری ما بسي که در آن عدالت برامی کنی عبور مي از مرحله ام،ی شوی و بزرگ ممی کودك هستیوقت

 موضوع مربوط نی بخصوص اگر ام،ی شوی رسد ناراحت می مان که منصفانه به نظر نمی در زندگياز هر حادثه و صحنه ا.می دهیفراوان م

عزت نفس . مینی بیود م متوجه خي برخورد شده است، آن را حمله ارمنصفانهی غگرانی با دای که با ما میهرگاه احساس کن. به خود ما باشد

 را پشت سر ی مرحله نرمال از رشد ماست تا دوران کودکنیا. می دهیبا خشم و رنجش واکنش نشان م.  شودی مدی ما تهدیشکستن

. می و به بلوغ برسمیبگذار

 بخشودن را آموزش نداده  ودنی دست کشتیاگر به ما اهم. کنندی آن رشد نمي شوند و هرگز به فراسوی مرحله متوقف منی در اهای بعضاما

 ياریبس. می کنی منی تدوگرانی مان را براساس خشم در قبال دی زندگم،ی و مواظب نباشقیاگر دق. می کنی نمدایباشند، تجربه بخشودن را پ

. ندیایب خود کنار ندی ناخوشاي کنند تا با گذشته های خود را صرف کمک به اشخاص متی و روانپزشکان همه مدت فعالاناز روانشناس
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تنها با . دیی اند، ببخشادهی شما را رنجانقی را که به هر طری است کساننی ادیری بگدی توانی که میماتی تصمنی بخش تریی و رهانیقدرتمندتر

ند و آن  قرار داده ادیی بخشودن و عفو کردن را مورد تأانی است که اغلب ادلی دلنیبه هم. دی خودتان را آزاد کندی توانی مگرانیبخشودن د

.  کنندی میابی آرامش ذهن ارزي قدم اول به سوار

 ن،ی که کامالً مثبت، خوش بدیتصور کن.  افتادی می چه اتفاقد،ی نبودنی خشمگای دننی در ای موضوعای ی اگر از کسدی را بکنتصورش

 ی و از آرامش دروندی و مهربان هست گرم، دوستانهی انساندیتصور کن. دیبشاش، با عزت نفس فراوان و اعتماد به نفس نامحدود هست

. دیی را ببخشاگرانی ددی شوند که بتوانی مسری می در صورتنهای اههم. دی باشیبرخوردار م

 خواهدی نفر مدو

 دهی را که از آن رنجی کنند که با بخشودن رفتار کسیآنها فکر م.  ورزندی مي فرض اشتباه از بخشودن و گذشتن خود دارکی با هایبعض

 کنند که او را رها کرده اند و حال آنکه ی فکر میحت.  کرده اندی را ببخشند، به او لطفگری کنند اگر طرف دیفکر م. کنندی مدیی، تأاند

. ن کار را نکنندیمصمم اند ا

 یوقت.  زندان هستند درنهای ايهر دو.  زندانبانیکی و ی زندانیکی است، اجی زندان به دو نفر احتکی ساختن ي است که برای در حالنیو ا

 در نکهی اي برادیی بخشایشما او را م. دی کندیی که رفتار او را تأدیستیمجبور ن. دی خودتان را آزاد کرده اد،ی کنیشما طرف مقابل را آزاد م

. ابل ندارد با طرف مقي رابطه اچیه.  استی خودخواهی به سود خود و نوعی بخشودن اقدامنیبنابرا. دی مانده عمرتان راحت شویاقب

 که از فاصله دور شما را کنترل دی دهیبه او امکان م. دی کنی خود را به او واگذار می کنترل عاطفد،ی مانی می باقی عصبانی از کسیوقت

.  شما مسلط شودی و عاطفی احساسی که بر زندگدی دهیبا نبخشودن، به آن شخص امکان م. کند

 بخشودنراه

. دیخداوند او را ببخشا«:دیی گوی و مدی کنی استفاده مینیگزی از قانون جادیشی اندیهرگاه به آن شخص م.  ساده استاری بخشودن بسراه

 کرد و در ضمن تی موفقي او آرزوي براد،ی را بخشی توان کسینم» . را از خداوند مسئلت دارمی روزگار خوششی بخشم و برایمن او را م

.  کندی را لغو میف منشهی مثبت اندشهیاند. ود بیاز او عصبان

 در ي افتد که حادثه ایبه ندرت اتفاق م. دییفزای بگری شخص طرف دي سهم خود در ماجرا بر سرعت آزادسازتی با قبول مسئولدی توانیم

. دیریگ خود را هم در نظر بسهم دی بانیبنابرا.  اتفاق کمک کردنی که به ادی کردي بدون استثنا شما هم کارباًیتقر. ردیخالً انجام پذ

 می بخشایمن او را به طور کامل م. کردمی آن کار را مدینبا. کردمی آن حادثه مری خودم را درگدینبا. من مسئول هستم«:دیی بگودی توانیم

» . کنمی که کرده صرفنظر ميو از کار

 ی از مردم تمام زندگياریبس.  دشوار باشدتانی کلمات ممکن است برانیگفتن ا.  شما دشوار باشدي است در شروع، بخشودن براممکن

.  گفتن نخواهند داشتي برای نکنند، حرفتی شکای موضوعای ینگران آنند اگر از کس. گرددی موضوع منیشان حول ا
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 مثبت ي هاشهی روند، اندی منی خشم و رنجش از بي هاشهی اندیوقت. دی که سبک تر شده ادی کنی احساس مد،یی بخشای را مگرانی دیوقت

 ندهیآ. دی برخورداريشتری بنانی و از اطمدی تر شده اي قودی کنیاحساس م. دی کنی مدای پيشتری باقی و اشتي کنند و انرژیرا پر مذهن شما 

.  شودی مباز تانیبه رو

 گله ها و دنیاحتماالً آنها هم از شن. ندی گوی در باره تان چه مگرانی که دوستان و ددی فکر نکننی به اد،یری گی به بخشودن ممی تصمیوقت

 های و اتصال شما با بعضوندی که تنها پدی رسی مجهی نتنی اغلب به اد،ی کنی شروع به بخشودن میدر واقع، وقت.  شما خسته شده انداتیشکا

 که آنها اشخاص آن قدرها دی برسجهی نتنی ممکن است به اد،یی را ببخشاگرانی ددیری گی ممی تصمیوقت.  استي جلسات گله گزارنیهم

. دی که با آنها صحبت کنستندی نیناسبم

دیی آنها را ببخشادی که بایاشخاص

. دیی چهار گروه را ببخشادی باد،ی باشي خود جدی و زندگشهی دادن اندریی در کار تغاگر

 که به دی از آنها متشکر باشدیاب. دیی قطعاً آنها را به خاطر اعمال و رفتارشان ببخشادیبا.  نباشندای باشند اتی حدی پدر و مادر، خواه در قاول

 يگری دزی آنها را به خاطر هر چدی توانیم د،یاگر از زنده بودن خوشحال.  آوردندای دننیآنها بودند که شما را به ا.  دادنداتیشما امکان ح

. دی نکنتی از آنها شکاگرید. دیمورد عفو قرار بده

اغلب . ا پدر و مادرشان مالقات کرده و به آنها گفته اند که آنها را بخشوده اند من شرکت کرده اند بيشهای که در همای از کسانياریبس

 انی شده اند که تا پاگریکدیو از آن روز به بعد، دوستان خوب .  گذاشته استي برجاي قدرتمندری رابطه آنها تأثي اقدام شجاعانه رونیا

.  کرده استدای پهعمر ادام

کی نزدی شخصروابط

 اری توانند بسی مکی روابط نزدریازدواج و سا. دی دارکی نزدی هستند که با آنها روابط شخصی اشخاصدیی آنها را ببخشادیبا که ی دومگروه

 که در اغلب موارد شما تا اندازه دیاما توجه داشته باش.  بگذارندری شما تأثي عزت نفس و احساس خود ارزشمندي رونی باشند و بنابرادیشد

و بعد آنها را ».من مسئول هستم«: دیی و بگودی الزم بهره داشته باشیاز استحکام اخالق. دی داشته اتی آمده مسئولشی که پی در مشکليا

 ی به جلو برمی قدمدی حرف را بزننیهر بار که ا». بخشمی که کرده است، ميمن او را به خاطر هر کار«: دییبگو.دیمورد عفو قرار بده

.  نخواهد بودانی در میشکل مگری که دذرد گی نميری و ددیدار

نامه

 ي است که آنها را برای مناسبلهیوس»نوشتن نامه« اند که دهی رسجهی نتنی من شرکت کرده اند به ايشهای که در همای از کسانياریبس

.  تواند شما را از خشم و رنجش برهاندی است که مي روش قدرتمندنیا.  کندی رابطه شان دور می از ناراحتشهیهم

.  شودی ملی نامه از سه بخش تشکنیا. دیی بخشای و او را مدیسی نوی مي طرف مقابل نامه اي و برادینی نشیم: دی کار توجه کنیچگونگ به
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» .می بخشایم تا من ناراحت شوم، ي که کردییتو را به خاطر همه کارها«:دیی گوی ماول،

. سندی نوی مورد منی صفحه در انی چندهایبعض. دی کنی مهی تهدی که هنوز از آن آگاه هستیی از همه کارهای فهرستدوم،

. دی بریبه انتها م»  کنمی متی موفقي آرزوتیبرا« نامه را با نوشتن سوم،

 و به دی برسی به آرامش ذهند،ی است که خودتان را آزاد کننیهدف شما ا.  نداردی به شما ارتباطنیا. دی واکنش طرف مقابل نباشنگران

. دیی حرکت نمادی دارشی که در پي ای عالیسمت زندگ

دی کني خود را پاکسازفهرست

 يرؤسا، شرکا. دیآنها را رها کن.  رنج داده اندی شما را در زندگی هستند که به شکلی همه کساندیی آنها را ببخشادی که بای گروهنیسوم

. دی کنيفهرست خود را پاکساز. دییببخشا اندوه نمودند رادی تولتانی که برایو همه کسان کردندانتی که به شما خی دوستان، کسان،يتجار

دی را رها کنخودتان

 ی شرورانه، ب،ی معنی خود را قطعاً به خاطر کار احمقانه، بدیبا. دی خود شما هستدیی او را ببخشادی که باي چهارم و شخص آخرشخص

 مربوط به آن زمان بود و حاال زمان نیا. دیشته را با خود حمل نکن اشتباهات گذنیا.دیی ببخشاد،ی که صورت دادي ظالمانه اایفکرانه و 

. ت کرده اسرییتغ

 دی که امروز هستی همان شخصد،ی داري که هنوز نسبت به آن احساس بددی کردي در گذشته کاریوقت:دیشیندی گونه به موضوع بنیا

 بالغانه طیشما شکل نابالغ شرا. دی خود نبودی واقعشیخو. دی داشتي تجربه کمترد،ی جوان تر بودد،ی بودیدر آن زمان، آدم متفاوت. دینبود

. دی ورزي که مربوط به مدتها قبل است خودداري و سرزنش کردن خود به خاطر کاردنی کوباز. دیامروز خود بود

 ی رسد که می فرا ميه ا ناراحت است، لحظقاًی عمافتاده او ي برای که در دوران کودکی به خاطر اتفاقی کسی وقت،ی روان درماندر

 که چه دی دانستی و نمدی از حد جوان و کم تجربه بودشی را با شما کردند که بي کارای دی کرديگاه شما کار» .ستی من نریتقص«:دیگو

 یاشکال. دید انجام داد،ی توانستی را که مي کارنیشما بهتر. شما نبودری تقصنیا. دی بدهریی را تغتی آن موقعدی توانستی نمای گذرد و یم

. دی و از قالب آزاد کندییخود را ببخشا. ستیمتوجه شما ن

هرگاه » . بزرگ در انتظارم استي اندهی هستم و آیمن آدم خوب. می بخشای که مرتکب شدم، میخودم را به خاطر همه اشتباهات«: دییبگو

. دی خود برسیندگو بعد به ز» .می بخشایخودم را کامالً م:دیی بگود،ی افتی آن حادثه مادیبه 

یی نهاهشدار

 ی مسی تدرکیزی و متافی موضوع اشاره شده است، و در روانشناسنی به اانیدر اغلب اد.  اشخاص با موضوع بخشودن آشنا هستنداغلب

.  وجود داردیرگبز خطرانی منیاما در ا.دیمورد عفو قرار ده شما را ناراحت کرده اند،ی را که در زندگی کساندیکه بادی دانیشما م. گردد
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 نکهیا.  شودی تان مختل می تمام زندگد،ی حادثه ناراحت کننده مربوط به گذشته را مورد عفو قرار ندهکی خطر وجود دارد که اگرنیا

.  سازدی شما را مختل مي لحظه ايشرفتهای است که پي در حکم ترمزد،ی را مورد عفو قرار دهتی موقعکی ای شخص کی تنها دینخواه

 ورزند و ی مي دارند از بخشودن آنها خوددارگرانی که در قبال دی وجود دارند که به سبب خشم و رنجشزنان از مردان و يریثشمار ک

.  رسندی نمي و آزادیی هرگز به رهانیبنابرا

 ی کسدینبا. دی قائل نشوییثنااست. دی که همه را مورد عفو قرار بدهدی برخوردار باشی از شجاعتدیبا. فتدی شما بي اتفاق برانی ادی ندهاجازه

.  در آرامش قرار داشته باشددیذهن شما با. دی شما وجود داشته باشد که هنوز از او ناراحت باشیدر زندگ

دیری عواطف خود را به دست بگکنترل

 و به خود د،یری بگ خود را به دستی ها و اعمال زندگشهی است که کنترل اندنی ای شروع برطرف کردن احساسات و عواطف منفنقطه

 از ابراز کردن دی توانی اما مد،یری بگدهی خود را نادهی اولي واکنشهادیممکن است نتوان.دیی خود را ابراز ننمای که احساسات منفدی بدهیعادت

. دی ورزيآنها خوددار

 در دیشیندی و به آن بدیاره آنچه حرف بزن است که دربنی اتیاما واقع.  سالم و درست استی اقدامی احساسات منفهی معتقدند که تخلهایبعض

.  شودی شعله ور مرد،ی گی در معرض هوا قرار می است که وقتي در حکم جرقه ای تجربه منفکی.  کندیشما رشد م

 شوندی وارد منی راستانیخدا

 رود فرشته رونی چو بوید(» . شوندی وارد منی راستانی روند، خدای مرونی بنی دروغانی خدایوقت«: نوشتی زمانیسی شاعر انگلکی

 شوند و ذهن و دل شما را ی احساسات مثبت وارد منی راستانی خداد،ی و درباره شان حرف نزندی فکر نکنی به حوادث منفیوقت.) دیدرآ

ا و  هشهی اندد،ی کشی کنند دست می که شما را ناخشنود میی ها، نقطه نظرها، تعصبات و نگرشهاشهی از اندیوقت.  کنندی مریتسخ

.  دهندی می تان احساس خوبی که به شما درباره خود و زندگدی کنی را تجربه میاحساسات

 عشق و بزرگ ،ی هماهنگ،ي شماست که شادریتقد. دی خواهد که شاد، سالم، موفق و کامروا باشی معتیطب. در جانب شماستعتیطب

. دی را تجربه کنالی آرامش خیعنی ی سعادت انسانهی دستمانیتر

 اقی شاد و پراشتن،ی تا مثبت، خوش بدی لحظه مصمم شونیاز هم. دی را از خود دور کنی که احساسات منفدیری بگمی رو تصمنیهم از

.  کندریی تان تغی تا زندگدیفکرتان را در باره خودتان عوض کن. دیشو

 ی عملناتیتمر

 کند و ی است که مرا ناخشنود ميزی من چه چیدر زندگ«:دید بپرساز خو. دی شاد باشی که انساندی و مصمم شودیری بگمی از امروز تصم01

. دی بردارانی و آن را از مدی با آن برخورد کندیری بگمیجوابتان هر چه باشد، تصم»  سازد؟یاسباب استرس مرا فراهم م
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 کی و آن را دی مجدد کنری طور مثبت تفسحاال آن حادثه را به. دی هستی که هنوز از آن عصباندیفتی خود بی درباره کودکیی ماجراادی به 02

. دیری ارزشمند در نظر بگيریادگیتجربه 

 که صورت ی را مسبب اقدامي حادثه اای ی که هنوز کسلی دلنی آن هم به اد،ی هستدهی و رنجنی خود خشمگی زندگي هانهی در کدام زم03

. دی خود بپردازیزندگ و به دیری را بپذتی هر چه باشد، مسئولد؟ی دانی نگرفته مایگرفته 

 ی خشم امروز شما را سبب منیشتری کدام تجربه مربوط به گذشته بد؟ی در گذشته شما وجود دارد که هنوز او را نبخشوده ای چه کس04

. دیشود؟ هر چه و هر که مسبب آن است، او را مورد عفو قرار ده

 دی خواهی که می با شما به شکلای گذارند و یاشخاص به شما احترام نم یاز حاال به بعد، وقت. دی نکنیابی ارزی مسائل را شخصگری د05

. دی خود بپردازی اعتنا به آن به زندگی و بدی آن بروي کنند، به فراسویرفتار نم

. دیآنها و هم زمان با آنها خودتان را رها ساز. دیی ببخشاد،ی هستنی هر که را نسبت به او خشمگدیری بگمی از امروز تصم06

 شما ي که از خطایاگر امکانش وجود دارد، به سر وقت کس. دی مورد عفو قرار دهدی که مرتکب شده ای خود را به خاطر اشتباهات07

. دیخودتان را رها ساز. دی بخشش کني و از او تقاضادی برودهی دبیآس

دینی بزرگ ببيخوابها:3 فصل

 تا سرانجام دی دهی است که به خودتان میپنداره شما قول.دی شوی همان مدیبپروران الیآنچه در خ. دینی بزرگ ببي و خوابهادی شوای رؤدر

. ردی به خود بگقتیصورت حق

نی روسکجان

 مار،ی بای قدرت برخوردارند که شما را سالم نی از اییافکار شما به تنها.  دشمن شما باشدنی بزرگ ترای دوست نی تواند بهتری شما مذهن

 متوجه دی خواهی که می آن را به هر سمتدی توانی است که مي قدرتمنديرویذهن شما چونان ن.  محبوب کنندری با غ محبوبر،ی فقای یغن

 خود زی شگفت انگي باشد که از قدرتهانی ادی بای شما در زندگیهدف اصل.  منجر گرددي و نابودی به تباهای بدهد، ی عالجی تا نتادیکن

. دیی نماتی هدادی خواهی به آنچه میابی دستي و نظم دار برانیهنگ آی و آنها را به شکلدیاستفاده کن

ایتالی به ايسفر

به چند موزه بزرگ . می رفتایتالی به االتی گذراندن تعطيچند سال قبل، به اتفاق خانواده ام برا.  کنمفی تعرتانی را برایتی حکادی بدهاجازه

 نیباتری زدی شانیا.  آنژ را در آن گذاشته اندکلی وجود دارد که مجسمه داوود اثر مي اژهیدر فلورانس موزه و. می رم و فلورانس سر زديهنر

.  کنمی است که هرگز آن را فراموش نمي سالن بودن خاطره اکی دردر کنار مجسمه .مجسمه در جهان باشد

 داده شده تی مأمورسیسی مديآنژ از سو کلیبه م.  در برداردي همه ما درس و پندي جالب است و برااری خلق مجسمه داوود بسيماجرا

سفارش .  در آن زمان بودندایتالی خانواده در انی و ثروتمندترنی قدرتمندترسیسیمد.  بسازدي شهر فلورانس مجسمه ای اصلدانی ميبود تا برا
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 آنژ به مدت دو سال کلیم. ند توانست آن را رد کی نمی بود که کسي و کارفهی افتخار بزرگ بود، بلکه وظکی نه تنها سیسیگرفتن از مد

.  را برآورده سازدسیسی پرداخت تا خواسته مدی سنگيبه جست و جو

 سنگ نیا.  کرددای پمی سنگ مرمر عظکی آنژکلی هرزه بود، ماهانی فلورانس، که در احاطه علفها و گی فرعيابانهای از خیکی در سرانجام،

.  از آن استفاده نکرده بودی افتاده بود و هرگز کسنییسالها قبل از کوه به پا

. دی و بهتر نگاه کرد و سرانجام در آن قطعه سنگ مرمر مجسمه داوود را دستادی بار او انی گذر کرده بود، اما اابانی خنی آنژ بارها از اکلیم

 استی و طوالنادی تالش زازمندی بزرگ نتیموفق

 تا طرح خالصه دیدو سال طول کش. او حمل کنند و بعد کارش را شروع کرديوی آنژ از کارگران خواست که تخته سنگ را به استودکلیم

.  کرددای وقت گرفت تا مجسمه حالت پگریدو سال د.  شدهیمجسمه داوود ته

 .دیچی پایتالی کند در تمام ای کار مسیسی خانواده مدهی از ناحی سفارشي او رونکهیخبر ا.  مجسمه ساز سرشناس بودکی شیشاپی آنژ پکلیم

 صورت ي پرده برداریوقت.  شهر جمع شدندی اصلدانی در مایتالی هزاران نفر از مردم از سرتاسر اد،ی از مجسمه فرا رسي روز پرده برداریوقت

 آنژ به عنوان کلیبالفاصله م.  مجسمه انگشت به دهان شدندنی ای مثال زدنییبایمردم از ز. فرو رفتندرتیگرفت، هزاران نفر در بهت و ح

.  شدی مجسمه ساز عصر خود معرفنیتربزرگ 

 بود که نی که کردم اي بسازد، و او جواب داد تنها کارییبایز سطح از نی در اي چگونه توانست مجسمه ادندی آنژ پرسکلی بعد، از میکم

. و از تخته سنگ جدا کردمدمیآنچه را مجسمه داوود نبود تراش

دی شاهکار هستکی شما

 که شما و یاما آن تخته سنگ. دی تخته سنگ هستکی در دل يشما هم شاهکار.  مجسمه داوود وجود دارد شما وانی ميادی زشباهت

.  و دست کم گرفتن خود استیشی احاطه کرده، کوتاه اندگرانی از دياریبس

 امکانات دیبا. دینی بزرگ ببي و خوابهادی شوای در رؤدی باد،یری محدود فاصله بگي هاشهی از انددی از همه توان خود باي بهره برداريبرا

. دی را از سر راه خود برداری منفي همه باورهادیبا. دینامحدود را لمس کن

 کی خورد تا به قلی کرد، دو سال وقت گرفت که صدای پی مجسمه داوود از تخته سنگ صورت خارجی وقتد،ی به خاطر داشته باشاما

 ی روزها، هفته ها، ماهها و حتدی باد،ی بدهقلی خودتان را صدی باد،ی خودتان کار کني رودی شکل، بانیشما هم به هم.  شودلیشاهکار تبد

. دی کندای که در وجودتان است دست پییهای و تا به توانمنددی کننیر و تمدیاموزیسالها ب

دی شوری توقف ناپذدی توانیم

 است نیهدف ا. دی کندای دست پدی خواهی خود می زندگ که دری تا به هر هدفدی است که فکرتان را عوض کننی کتاب انی ای اصلهدف

.  نتواند شما را متوقف سازدی عاملچی که هدیری قرار بگیطی در شرایکه به لحاظ روان
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 ی که مدی و مطمئن باشدی کني خود هدف گذاري تا برادیابی دست ی شجاعت، عزم و قدرتنان،ی است که به اعتماد، اطمنی شما اهدف

 نتواند از سرعت ی عاملچی کس و هچی که هدی و مصمم گرددی مقاوم شوي به قدردیبا. دیاهداف خود جامه عمل بپوشان نی به ادیتوان

.  بدهدریی را تغرکتتان حری مسایکارتان بکاهد و 

دینی بزرگ ببيخوابها

 دینی بزرگ تر ببي شود، هر چه خوابهایروع م ششهی اندکی ای دی کنی مجادی خود ايای که آنچه در دنییاز آنجا. دینی بزرگ ببي خوابهادیبا

 دهند تا در یهمه هنرمندان به ذهن خود امکان م.  شوندی مایهمه مردان و زنان موفق در رؤ. دی کنی مدای دست پيبه هدف بزرگ تر

. آسمانها پرواز کند

 کنند که ی توجه منیبه ا. نندی بی خود را از قبل مدهنیآنها تا چند سال آ.  رسندی کنند و به لحظه حال می شروع مندهی موفق از آيانسانها

.  برخوردار خواهد بودیتیفی شان از چه کی خود برسند، زندگياگر به همه خواسته ها

 دی بانیبنابرا. دی کنی از خود تجربه مرونی سرانجام در بد،ینی در ذهن خود ببی و مطابقت، هر چه را که به روشنی قانون همخوانبراساس

 ي هدفهاریتصو. دینی را در ذهن ببتانی هدفهايشتری با تناوب بدی توانیهر چه م. دی خود را مجسم کني هر چه بهتر و شفاف تر هدفهادینبتوا

 را در تانیو چه بهتر که درست قبل از خواب هدفها. دی اافتهی به آنها دست شیشاپی انگار که پدی بگذارشی آن چنان در ذهنتان به نمااخود ر

. دیجسم کنذهن م

هر چه هدفتان را شفاف .  هدفتان کامالً مشخص، شفاف و زنده شودنکهی تا ادی را بارها و بارها در ذهن انجام دهي تجسم سازناتی تمرنیا

. دی کنی مدای پيشتری شجاعت و اعتماد به نفس بد،ینیتر بب

دی خود را خلق کنی آرمانندهی آپنداره

 که دیشیندی بنی به اد،ی به امکانات فکر کننکهیقبل از ا.دی خود را خلق کنی است که پنداره آرماننیگ ا بزري خوابهادنی بخش دنی ترمهم

. دیکندای دست پدیخواهی که میهدف به هردی توانیم ودیستی مواجه نیتی محدودچیبا هدیکنتصورد،یکن نظرندهیبه آ. دی برسدی خواهیبه کجا م

 که ی که از همه زمان و پولدیوانمود کن. دی شوای که در رؤدیبگذار. دی بدهدنیبه خود اجازه خواب د د،ی موجود جدا کناتیخود را از واقع

 در ازی مورد ني همه منابع و آموزشهادیتصور کن. دی داراری الزم را در اختي و ارتباطهاوندهای همه پدیتصور کن. دیبرخوردار دیالزم دار

. دی برسد،ی شوی مای به آنچه در رؤدی توانیم.  شماستاریاخت

 ی زندگدی خواهی کجا مدیتصور کن. دیری خود را در نظر بگیشغل و درآمد آرمان. دی خود را در ذهن مجسم کنی آرمانی و طرز زندگسبک

د را در  خوی آرمانی خانوادگیزندگ. دی بگذراندی خواهی را چگونه متانی هفته ها و ماههاد،ی هر روزتان را بگذراندی خواهی چگونه مد،یکن

. دیری جهات در نظر بگعی خود را از جمی عالیزندگ. دیری خود را در نظر بگی آرمانیسالمت.دی کنيرسازیذهن تصو
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دی خود را خلق کنياهای رؤفهرست

 و دیبکش ی آن خطریبعد ز. دیسی بنورا»ایفهرست رؤ« صفحه عنوان ي و بر باالدی برداريبرگ کاغذ.  رسدی منی تمرکی نوبت به نجای ادر

. دی درج کند،ی به آن برسدی خواهی می آنچه را که در زندگیآن گاه تمام

 محدود ي هاشهی اندنیراه برخورد با ا.  مانندی باز مشانی به هدفهادنی خود محدود کننده از رسي هاشهی اندری اشخاص تحت تأثاغلب

 ي الزم براي دهد که از توانمندی نشان مدیاوری کاغذ بي را روتانیها و خواسته اهای رؤدی توانی که منیهم. است»ایفهرست رؤ «هیکننده ته

. دی برخوردارنها به آیدسترس

د؟ی را دارای کدام رؤدنی دجرئت

 را در ذهن خود ای کدام رؤد؛ی بخشی خود تحقق ميای که حتماً به رؤدیاگر مطمئن بود«:دی شوی رور به رو می با سؤال بزرگنجای ادر

 »؟دی کردی مریتصو

 هدف کدام بود؟ نی اد،ی کوچک، برسي بزرگ گرفته تا هدفهاي از هدفهاد،ی که داری به هر هدفدی توانی وجود داشت که مینی تضماگر

 ی توانست باشد؟ کجا می چه مای رؤآن د،ی تان برسی زندگيای رؤنی نوشت که به کمک آن به بزرگ تری شما مي برای چکاردیلی مکیاگر 

 دای پیلی کم و کاست باشد، چه شکل و شمای و بی توانست عالی شما میی و روابط زناشوی خانوادگی اگر زندگد؟یرد کی و چه مدیبود

. دی کنادداشتیآنها را . دی و با دقت جواب بدهی سؤاالت به روشننی کرد؟ به ایم

دی خود کار کنندهی آيرو

 هی تهدی آنچه را که دوست دارد،ی به آن برسدیآنچه را که دوست دار. دیروع کن شای با فهرست رؤدی خود، ابتدا بای آرمانندهی آجادی ايبرا

 حتماً موفق دی که بداندیسی بنويفهرست خود را به گونه ا.ستی متوجه شما نیتی که محدوددی بگذارنی و فرض را بر ادیسی بنوقاًی دقد،یکن

.  شددیخواه

 آن ری آن را در زي هاهی و پادی خوب، دست به کار شواری بسد؟یدر آسمان بنا کرده ا خود را ي قصرهاایآ«: نوشتی تورئو زماندیوی ديهنر

. دی را تحقق بخشتانی و هدفهادی دست به کار شودی توانی مد،یری گی محدود کننده فاصله مي هاشهی از اندیوقت» .دیبنا کن

دی کندای پی دسترسی به هر هدفچگونه

 را ی هفت مرحله فرمولنیا. دی استفاده کندی توانی متی به موفقدنی و رسي هدف گذاري از آن برا وجود دارد کهي روش هفت مرحله اکی

. دیی خود استفاده نمای زندگعی دادن سرریی تغي از آن برادی توانی دهد که مینشان م
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دی خواهی که چه مدیری بگمی تصمقاًیدق: اولاقدام

 کی. ستی شفاف اصوالً هدف نری مشخص و غریاما هدف غ.  با زمان تحقق استيری و قابل اندازه گ،خاصی هدف مشخص، واقعکی

 طشانی خواهند، شرای دانند چه می مقاًی که دقی شفاف و روشن دارند، کساني که هدفهایاشخاص.  است که در هوا شناور استالیخ

.  برسندیی خواهند به جایم و دوارندی است که صرفاً امیمتفاوت از کسان

 توانند ی تنها آنها هستند که ممی گویدر جوابشان م.  باشددی پرسند هدفشان چه بای کنند و می به من مراجعه مشهای اغلب در همااشخاص

دشوار .  دشوار است و من هم با آنها موافقماری بسشانی براي هدف گذارندی گوی از آنها مياری است که بسزیشگفت انگ. رندی بگمیتصم

 باًی تقريبدون هدف گذار. دی انجام بدهدی توانی مد،ی را که بخواهي روشن هر کاريبا داشتن هدفها.  استيور ضرمناست، اما در ض

. دی انجام بدهدی توانی نمي کارچیه

 ای کنند که ی میی از اوقات خود را صرف کارهاي است که آنها بخش قابل مالحظه انی ای اشخاص در زندگی ناکامی اصللی از دالیکی

 دانند در ی است که در واقع نمنی کنند ای همه وقت صرف منی انکهی الیو دل.  باشدی فاقد ارزش می به طور کلایش است، و کم ارز

. ابدی ی بهبود مادی بر زمان تا حدود زتیری شما در مدیی تواناد،ی روشن داشته باشي هدفهایوقت. د گردنی دنبال چه میزندگ

دین استفاده کی زمان خود به درستاز

اگر »  دهد؟ی سوق ممی از هدفهایکی تحقق ي مرا در راستانی اایآ«:دی از خود بپرسدی کنی استفاده می از زمان به درستای آدی بداننکهی ايبرا

 نی از اریاگر غ. دی کنی از زمان خود استفاده درست مد،ی برسدی ادهی خود تدارك دي که برای کند که به هدفی به شما کمک متی فعالنیا

. دی کنی استفاده نمی از زمان خود به درست،باشد

 ی بهتر مجتانینتا.  شودی تان متحول می کند، زندگتی که شما را به جانب هدفتان هدادی را انجام بدهیی که تنها کارهادی عادت کنیوقت

. دی خود در حرکتي در جانب تحقق خواسته هادینی بی گذرد که می نميرید. شود

 ی که شما را به هدفتان نمی از دست زدن به هر اقدامد،ی خواهی که چه مدی دانی مقاًی و دقدیری گی خود در نظر ميبرا ی هدف روشنیوقت

 تانی که شما را در تحقق خواسته هادیبکن یی ماند که آن را صرف انجام دادن کارهای نمی باقتانی برایفرصت. دی ورزی ميرساند خوددار

 کار را نی به سرعت اد،یو اگر قرار است که روزنامه بخوان.دی دهی گوش مویکمتر به راد. دی کنی تماشا منویزیکمتر تلو.  کندی نمياری

 ی از مصاحبت با آنها لذت مه کدی کنی صرف وقت میتنها با کسان. دی کنی خود را به دقت انتخاب ميتهایدوستان و فعال. دی دهیانجام م

 ی به کجا مدی دانیاگر نم«:دی توجه کنیمی گفته قدنیو سرانجام به ا. دیاموزی بی از آنها مطلبدین که بتوادی کنی معاشرت می با کساند،یبر

» . کندی نمی فرقدی که بروی از هر راهد،یرو

 دی را مکتوب کنتانیهدفها:  دوماقدام

 را تانی و هدفهادی داری برميم و کاغذ قلیوقت.  افتدی مي مغز و دست شما اتفاق فوق العاده اانیم. دیسی کاغذ بنوي را روتانیهدفها

 خود ي به هدفهادی توانی که مدی رسی باور منیبه ا. دی سازی را فعال می و همخوانتی انتظارات، جذابنی هم زمان قواند،ی کنیمکتوب م
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 ضرورت دارد، انجام تانیفها به هدیابی دستي را که برای تا هر اقدامدی افزایمکتوب کردن هدفها بر عزم و اراده شما م. دی کندایدست پ

. دیبده

 به یابی احتمال دستتان،یبا نوشتن هدفها. دی کنی مدای دست پدی خواهی معجزه آسا به آنچه می با سرعتد،ی کنی را مکتوب متانی هدفهایوقت

.  رسدی درصد م1000 شودـ به ی برابر م10آنها 

دی کار را بپردازي که بهادی باشلیما: سوماقدام

. دی کنهی تهدی انجام دهدی که بایی از همه کارهایفهرست. دی پرداخت کندی را بایی به هدفتان چه بهایابی دستي برادین کمشخص

 ایآ.دی کنادداشتی را نهای اد؟ی بمانی باقزتانی پشت مشتری بی کمد؟ی تالش کنشتری بی کمد؟ی زودتر آغاز کنی کارتان را کمدی همه روزه باایآ

 د؟ی ثبت نام کنی آموزشي در دوره هادی باای آد؟ییفزای خود بيوزشها و مهارتها آمزانی بر مدیبا

. دی کنادداشتی د؟ی بدهریی حرفه تان را تغای شغل، صنعت و دی باایآ. دی کنادداشتی را هم نهایا

 از قبل و به دی بها را بانیا. دیرداز بپیی بهادی بادی خواهی آنچه ميبرا.  استی عالم هستنی مهم و آهننی از قوانیکی علت و معلول قانون

. دی قبل از برداشت، بکاردیبا. ستیقانون کاشت و برداشت، قانون برداشت و کاشت ن. دیطور کامل بپرداز

 از  و هردی تا هر جا که الزم است برود،ی را که الزم است بپردازیمتی هر قد،ی را که الزم است انجام بدهي هر کاردی داشته باشلی تمایوقت

. دی الزم برخورداری به هدفتان از آمادگی دسترسي که برادی دهی نشان مد،ی را که الزم است انجام بدهیخود گذشتگ

دیزی بری و مفصلقیبرنامه دق:  چهارماقدام

 تحقق آنها ي برايزی فهرست هدفها به طور مکتوب و برنامه رهی تهیی که توانادیبه خاطر داشته باش. دی کنهی به شکل مکتوب تهي ابرنامه

 به منظور انجام دادن کارها دی رسی از آنچه به ذهنتان می فهرستدی برنامه باهی تهيبرا.  استتی به موفقدنی رسي برای مهماریمهارت بس

سد، به آن  ری را که بعداً به ذهنتان مي موارددی توانی مد،ی کردهی فهرست را تهنیپس از آنکه ا. دی کنهی تهتانیدن به هدفهای رسيبرا

. دییفزایب

 د؟ی انجام بدههی آن را قبل از بقدی باتانی به هدفهایابی دستيکدام کار است که برا. دی را بکنتهای اولوتی فهرست رعانی اهی در تهدی توانیم

 است؟ گری دي از کارهای کدام کارها انجام شدنشان منوط به انجام شدن بعضد؟ی انجام بدهگری دي ابتدا و قبل از کارهادیکدام کارها را با

 ي باور و اعتقاد شما برازانی گونه منیا. دی بدودی آن بتواني است که رويری عمل و اقدام در حکم فراهم آمدن مسي براي برنامه اهیته

.  استری امکان پذتانی به هدفهایابی که دستدی شوی متقاعد مج،یبه تدر. ابدی ی مشی به هدف افزادنیرس

. دی شدی برنامه مکتوب هرگز آنها را متوجه نمکی که در صورت نبود دی شوی را متوجه می احتماالت کم امکانات وکم
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دیبرنامه را به اجرا بگذار:  پنجماقدام

 و آن را مکتوب دی را مشخص نمودی پس از آنکه هدفدی را که الزم است، صورت بدهي و کاردی تحقق هدفتان دست به کار شويبرا

 ی تماس تلفنکی ي کار برقرارنی اگر ایحت. دی صورت دهی بالفاصله اقدامدی باد،ی را که الزم است بپردازیی بهادیمصمم شد ی وقتد،یکرد

. دی آن را انجام دهد، اطالعات باشکی کسب ای

 را در لتانی اتومبچییسو. دی شده االیانگار که در خ. دی لذت بخش انجام داده انی تمرکی صرفاً د،ی صورت ندهی که کار مشخصی زمانتا

. دی ادهی اما هنوز آن را نگرداند،ی قرار داده ایچییجا سو

دی صورت دهيهمه روزه کار:  ششماقدام

 ی مروی اصل مهم است که به شما نکی نیا.  به حرکت درآورددی که داری هدفنی تا شما را به جانب مهم تردی صورت دهي روزه کارهمه

. دی صورت دهي همه روزه کاردی باد،ی کندایم را پ الززهی انگنکهی ايبرا. دهد

دی نشومیهرگز تسل:  هفتماقدام

 ی رو به رو می با چه موانع و مشکالتنکهیبدون توجه به ا.دی به هدف خود دست از تالش برنداردنی که هرگز تا نرسدیری بگمی تصمشیشاپیپ

 ی و مصمم مدیری گی ممی از قبل تصمیوقت. دی برسد،یکه دنبال آن هست تی تا به موفقدی صورت دهي کاروستهی که پدی مصمم شود،یشو

 ي ای از آمادگی کنند، به لحاظ ذهنی بروز می مشکالتی گونه وقتنیا. دی رسی می روانتی امنهی حاشکی به د،ی دهرت صوي که کاردیشو

. دیابی دست ي شده انی تضمتیموفق تا به دی ادمه بدهدی بکندی که بایی شدن، به کارهامی تسلي که به جادیبرخوردار

 خودساختهيونرهایلی ماسرار

 ونی به شدت مدی حتای که در حال حاضر پولدار هستند، بدون پول شروع کردند و ی اغلب کساندی هدف شما کسب درآمد است، بداناگر

 اند، ستادهی صف اي که در جلوی کسانی تمامباًیرتق.  در قعر بودندی که امروز در رأس قرار گرفته اند، زمانی کسانی تمامباًیتقر. بودند

.  بودندری فقی که امروز ثروتمند هستند، زمانی کسانی تمامباًیتقر.  صف بودندي در انتهایزمان

 ما در حال يایدن.  شروع کردند و راهشان را به سمت باال هموار نمودندچی با هگر،ی خودساخته هستند و به عبارت دونرها،یلی ماغلب

 درون خود يهای دادن فکرشان، توانمندریی از آنها از صفر شروع کردند،و با تغياریبس.  دارداردریلی می و مولتاردریلی م300 از شیضر بحا

 در محدوده عقل و منطق انجام گرانی را که دي هر کارد،ی را هم بداننیا.  کننددای دست پيادی فوق العاده زی مالجی تا به نتادندرا آزاد کر

 شما کدامند؟ ي هدفهایراست. دی انجام دهدی توانیه اند، شما هم مداد

 تعهدقدرت

 است ي به نام چارلز موري ام از کوهنورددهی که شنی از سخنان جالبیکی
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از  ی وجود دارد که جهل ناشیقتیحق.  حاصل بودن وجود داردی امکان برگشتن و بشهی نباشد، همانی در می که تعهد و عزم جزمی زمانتا

 خداوند از در وارد تی شود، عنای متعهد میبه محض آنکه کس:  استنی اقتی کشد و آن حقی و باشکوه را می عالي ها و برنامه هادهیآن ا

 که يزی رسند، چی از راه میعی طبيکمک ها.  افتندی اتفاق مي مترقبه اریحوادث ناشناخته و غ. دی آیز به کمک شخص میهمه چ.  شودیم

.  شدندی نمدهیددر خواب هم 

:  کندی از گوته اشاره می از آن، او به سخنبعد

 د،ی داشته باشدی توانی را که مییای هر رؤای د،ی انجام دهدی توانی را که ميهر کار. دی لحظه استفاده کننی از اد؟ی سخت کوش هستایآ

. دی کنشروع

 گذرد که ی نميری دد،یشروع کن.  تا ذهنتان رشد کنددیار شو است که دست به کیکاف. نهفته استي شجاعت نبوغ، قدرت و اعجازدر

.  شودیکار انجام م

 ی عملناتیتمر

 د؟یری گی خود در نظر مي کدام هدف بزرگ را براد،ی شوی که صد درصد موفق مدی اگر بدان01

. ستی در کار نیتی که محدوددیر بگذانیفرض را بر ا. دیسی بنود،ی خواهیآنچه را که م. دی کنهی خود را تهییای فهرست رؤ02

 که ي در هر نقطه ادی توانستی و مدی مستقل بودیاگر به لحاظ مال. دیری کم و کاست خود را در نظر بگی و بی عالی سبک و طرز زندگ03

 د؟ی دادی مریی را تغيزی چه چد،ی کنی زندگدی خواهی که می به هر شکلدی کنیانتخاب م

 مهم تانی هدف را که از همه براکی اقالم، نی اانیاز م.دی کنهی تهد،یابی به آن دست ندهی در سال آدی خواهی م را کهی هدف10 از ی فهرست04

.  شما بگذاردی را بر زندگری تأثنیشتری باشد که بي از گونه ادی هدف بانیا.دیریتر است، در نظر بگ

. دیری تحقق آن در نظر بگي را برایزمان.  باشديری قابل اندازه گدی هدف بانیا.دیسی کاغذ جداگانه بنوکی ي هدفتان را رونی مهم تر05

 د،ی انجام دهدی توانی هدف منی به ایابی دستي را که براییفهرست همه کارها. دی کنهی هدف تهنی به ایابی دستي مکتوب براي برنامه ا06

. دی کنهیته

 به هدفتان یابی دستي که همه روزه برادی بدهیبیدتان را عادت و نظم و ترت خود،ی شروع کردیوقت.دی بالفاصله برنامه را به اجرا بگذار07

. دینی ننشي از پادی ادهی که به هدف خود نرسیتا زمان.دی صورت دهيکار

دی و ثروتمند شودیری بگمیتصم:4 فصل

. دستاوردهاست بزرگ، اختراعات و اتی همه کشفات،ی به ماددنی رستها،ی همه ثروتها، موفقهی منبع اولشهیاند

 ستولیبر.کلودام- 

 ي خود شما جاتی در شخصشتریثروت و فرصت مناسب ب. میما به عصر ذهن وارد شده ا. می عبور کرده ای ماليتهای محدوديای از دنما

. دی که تاکنون انباشته ای به طرز فکر شما دارد، نه ثروتی بستگزیهمه چ. گرفته اند
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 ي فصل و فصلهانیدر ا.  به آنها وجود نداردی دسترسي برای چندانتی هستند، محدودی لزوماً ذهنیبخت ثروت و خوش،ی که سالمتییازآنجا

 مختلف از آن استفاده کرده اند تا به آنچه ي هانهی که مردان و زنان موفق در زمدی شوی آشنا ميبعد، با روشها و فنون مطمئن و ثابت شده ا

 خود در نظر گرفته ي که برای تا به هدفدی را کنار بزنتهای که چگونه محدوددی آموزیم. کننددایپ یابی کردند، دستی به آن فکر مببه مرات

. دی برسد،یا

 عمده يروی نسه

 ی خالق به وجود متی اقلي نامحدود برایی سازند و فرصتهای را متحول مزی اصل و عمده وجود دارد که همه چيروی روزگار ما سه ندر

.  و رقابتياطالعات، تکنولوژ: بارتند از عروین سه نیا. آورند

 و انفجار دانشاطالعات

 دانش در زانی سبب شده اند که ممی بدون سي و ارتباطهانترنتی اوتر،ی کامپلهی اطالعات به همراه سرعت پردازش اطالعات به وسانقالب

 سندگان،یکران، مخترعان، مهندسان، دانشمندان، نو درصد همه متف90.  سه سال، دو برابر گرددای ها هر دو نهی رشته ها و زمیتمام

 لحظه به کی آنها در ي تالشهاجینتا.  کنندی می خلق کننده ها که تاکنون وجود داشته اند، در روزگار امروز ما زندگع و انواانیکارفرما

.  شودی سه برابر مای بازده آنها دو جهی رسد و در نتی مهیاطالع بق

یکی تکنولوژيشرفتهایپ

 پست قی را از طریامی به طور هم زمان پدی توانیامروزه، م.  هستندری به واقع نفسگادی با سرعت زيوترهای و کامپي در تکنولوژانفجار

 شما را به ی دسترس،ی جهانینترنتی ايشبکه ها. دی نقاط جهان مخابره کنی هزاران نفر از مردم در اقصی حتای به دهها، صدها و کیالکترون

انتقال . دی کندای دست پی کتابخانه و مؤسسه پژوهش50000 به اطالعات موجود در دی توانیم.  سازدی مسری منترنتی کاربر از اونیلیدهها م

.  کشدی طول مهی اتفاق تنها چند ثاننی دالر را جا به جا کند، که گاه اونیلی ترکی دهد که روزانه ی اطالعات به بازار پول امکان ميلحظه ا

.  بخواهند اقتصادشان را تحت کنترل خود درآورندنکهی توانند پولشان را کنترل کنند، چه برسد به ای شده که کشورها نممه فرایطیشرا

.  را پردازش کنندی داده اطالعاتاردیلی مکی توانند ی مهی شد که در هر ثاندی خواهی لپ تاپيوترهای شما مجهز به کامپکم،ی و ستی قرن بدر

 خواهند بود که به ماهواره ها ارتباط خواهند داشت، ی تلفن همراه داخلکی همه مدت عمر و ي برای دائميهای به باطرهزمج وترهای کامپنیا

 ی شخصتلفن شماره کی يشما دارا. دیری در جهان تماس بگدی خواهی که میو به شما امکان خواهند داد که در هر لحظه با هر کس

 آنها بدانند ستی نيازی نیحت.  زنگ بزنددی که باشیی دهد به شما در هر جای که باشد امکان ماین دي در هر جای بود که به هر کسدیخواه

. ی ساعت بزرگ مچکی مچ دست شما بسته خواهد شد، درست مانند ي روی تلفني تکنولوژنیا. دی هستيکه شما در چه کشور
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زی انگجانی هرقابت

 ي مؤسسات برانیا.  خواهد فروش کند و به درآمد برسدی ميهر سازمان تجار. رقابت است گذارد ی مری ما تأثی عامل که بر زندگنیسوم

. رندی تر، راحت تر و ارزان تر تماس بگعی خود بهتر، سرانی بتوانند با مشتردی خود ادامه دهند بااتی بتوانند به حنکهیا

.  کنددای پی و ساده تر صورت خارجرتریبازار به شکل چشمگ آورد که رقابت در ی فراهم میی فرصتهاي در دانش و تکنولوژیشرفتی پهر

 ریی تحول و تغنیشتری سازند تا بی فراهم میطی گذارند و شرای مری تأثگریکدی ي و رقابت ـ روي عمده ـ اطالعات، تکنولوژيروی سه ننیا

. افتی خواهد شی افزامی دارشی که در پیی و تحول در سالهاریی تغنی ازانیم.  گرددری پذمکان اي بشرخیدر تار

 کندی فرصت مناسب مدی تولر،ییتغ

 با امروز سهی متحول شده در مقای به طور کلای و دی داد، جددی مورد استفاده قرار خواهگری که پنج سال دی در صد محصوالت و خدمات80

 که يریی است که هر تک تغنیو خبر خوش ا. ود با مشاغل امروز متفاوت خواهند بندهی سال آ5 درصد مشاغل در 80احتماالً . خواهند بود

 نی و ادی بکنيشتری بشرفتی پد،ی برستانی تا به هدفهادی گشای شما مي را به رويشتری کند فرصتها و امکانات بیدا می پیصورت خارج

. دی انجام بدهيشتری را به سرعت بشرفتیپ

 رییسرعت و تنوع تغ. ابدی ی مشی هفته به هفته، و ماه به ماه افزارییعت تغسر.  گذاردی مری تأثدی کنی که شما مي هر کاري روریی تغيروین

 شما ای است که آنی ماند ای می که باقیتنها سؤال. دی داشته باشدی توانی نمی و درباره اش انتخابدی نداری کنترلنیکمتر است که بر آن يزیچ

 به راتیی تغشیشاپی شد و پدی سوار بر امواج خواهای مخلوق آن؟ آای بود دیواه خطی شما خالق شراای آن؟ آی قربانای بود دی خواهرییارباب تغ

 در هر ریی تغری دهند، اما تأثی مي روتانی دو اتفاق برانی از ایکی شد؟ دی رفت و له خواهدی امواج خواهری زای د، آمدیحرکت درخواه

. دیاش فعال بي اهی که در چه زمنستیصورت بر شما اثر خواهد گذاشت، مهم ن

دیاموزی متخصصان باز

 دی خواهیاگر م. دی روی به دانشکده حقوق مد،ی شولی وکدی خواهیاگر م. دی خوانی مي درس آشپزد،یری بگادی ي آشپزدی خواهی ماگر

درباره  دی باد،ی برستی به موفقی مالي هانهی در زمدی خواهیو اگر م. دی خوانی مي معمارای ی درس مهندسد،ی شوتکتی آرشایمهندس 

 را تکرار نیو آن قدر ا. دی آنها چه کردند و شما هم همان کار آنها را بکندینی ببدیبا.  موفق بوده اندی لحاظ مالبا که دی مطالعه کنیکسان

. دی مهم آنها برسجی و به نتادی کندای که احاطه الزم را پدیکن

 مهارت است هر کس کی نی که اییو از آنجا.  استوترین با کامپ کار کردای دوچرخه کی راندن هیشب.  خواهدی درآوردن مهارت مپول

 ی نمای و د،ی کسب درآمد کندی توانی که نمدیاگر در گذشته به اشتباه تصور کرده ا. اموزدی آن را بدی باد،ی آلیکه بخواهد به کسب ثروت نا

 که با خود به دهیاکنون زمان آن رس. دیاشتباه را کنار بگذار تصور نی که ادهی زمان آن رسدی بداند،ی درآمد به دست آمده را حفظ کندیتوان

. دی مستقل باشی به لحاظ مالدی توانی که مدی برسجهی نتنیا
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 بزرگقانون

امروزه، ما . بودیی ارسطوتی کرد که نامش اصل علي گذارهی را پای فلسفه غربحی مسالدی سال قبل از م350 در ،یونانی لسوفی فارسطو،

 حادثه کی تیموفق.  دهدی ميرو یلی به دلیهر اتفاق.  داردی علت،ی هر اتفاقدی گوی قانون منیا. می نامین علت و معلول م را قانونیا

.  استریرناپذیی قانون تغکی جهی بلکه نتست،ی نی افتد تصادفیآنچه اتفاق م. ستی حادثه نکی شکست هم ست،ین

 یم.  مردان زمانه خود پرداختمنی شروع شد که به مطالعه موفق تری زمان،یتقالل مال و استی به موفقدنی و فقر و رسي کاری من از بسفر

 آنچه م؟ی دارد که چرخ را از نو اختراع کنیچه لزوم.  را دانستم، همان کار آنها را تکرار نمودمنی ایو بعد وقت. خواستم بدانم آنها چه کردند

. هم نجات خواهد دادزندگش شما را .  ام را نجات دادی کشف کردم زندگنم

ونریلی مونهایلیم

با . اغلب آنها خود ساخته بودند.  کردندی می زندگونریلی هفتصد هزار مکای کردم، در آمرقی شروع به مطالعه و تحق1960 در دهه یوقت

 ی می کشور زندگنیر ا دالر پول داشتند دونیلی مکی از شی فرد که بای خانواده 1,800,000، 1980تا سال .  شروع کرده بودندچیه

 نیاغلب ا.  درصد رشد داشته است277 سال، 22 در مدت یعنی.  نفر گذشته استونیلی از رقم پنج مونرهایلیمامروز، شمار . کردند

 ای از آنها ورشکسته بودند، و ياری شروع کردند، بسچی هستند که با هی مردان و زناننهایا. خودساخته هستنديونرهایلیاشخاص هم م

.  برسندیکار بودند، اما توانستند به استقالل مالبده

.  آنها کامالً متفاوت استي و مهارتهاالتیسطح تحص. می کنی مدای مختلف پي هانهی خودساخته را در زميونرهایلیم

 متعلق به خانواده زی نیبعض.  دانندی نمیسی زبان انگلی باشند که حتی مدی از آنها مهاجران جدیبعض. جوان هستندی جمعروی از آنها پیبعض

 دانشگاهها درس خوانده اند و نی در بهترهای هستند، بعضی عالالتی تحصي دارایبعض. کرده اندی کشور زندگنی هستند که نسلها در اییها

 ی بعض،نندی نشی چرخدار می صندلي روی فوق العاده بهره دارند، بعضی جسمانی از سالمتیبعض. را تمام نکرده اندرستانی دبی حتیبعض

.  باشندی رو به رو ميگری دیجسمان يتهای با محدودای هستند و نای نابایناشنوا 

 د،ی کنی احساس می و چه مشکالتدی داری چه مشکالتنکهی است که، بدون توجه به انی ادی داشته باشادی به دی که باي نکته انی ترمهم

 دی توانی کرده اند، شما هم مگرانی را که ديو کار.  انددهی رستی حال به موفقنی است و با اشتریهزاران نفر مشکالتشان از شما به مراتب ب

. دیانجام ده

 مفصلپژوهش

او هزاران نفر از آنها را مورد .  خودساخته مطالعه کرديونرهایلی سال درباره م30 به مدت ا،ی استاد دانشگاه جورج،ی توماس استنلدکتر

 ی م،ی از زندگي انهی در هر زم،ی دهد که هر انسانی او نشان میبررس.  را در دو کتاب به چاپ رساندشی هاافتهیمطالعه قرار داد و حاصل 

. ردی قرار بگونرهایلی مفی در ردی بخصوصي شروع کند و با انجام دادن کارهازصفرتواند ا
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دی شروع کندی که هستیی جااز

 داشتم ی دست دوملیاتومب.  کردمی می زندگي اجاره ايارتمان مبله شده  آپکی خودساخته کردم، در يونرهایلی شروع به مطالعه میوقت

.  و بدهکار بودمونیبه شدت مد.که پول آن پرداخت نشده بود

 متوسط نکهیمن از ا.  گذارندی مشی را به نماگرانی متفاوت از دي خودساخته رفتاريونرهایلی بود که منی بردم ای که به آن پي نکته انیاول

 کردند، انجام ی را که آنها مي گرفتم کارمیتصم.  کردم دست بکشمی که مي گرفتم از کارمی تصمجهیدر نت. م خسته شده بودم بمانیباق

.  ام متحول شدی را گرفتم زندگمی تصمنی که ایزماناز . بدهم

در .  دادمریی را تغمی عادتهاج،یبه تدر. ست من به ثمر نشي بدهم، اما سرانجام تالشهاریی ام را درباره پول تغشهی نبود که اندي ساده اکار

 ی به گذشته نگاه میحاال وقت.  گرفتمقرار ونرهایلی مفیپنج سال بعد، در رد.  کردمدای پی و درآمد خوبدی به انتها رسمیهایمدت پنج سال بده

ها چه کرده اند و من هم همان کار را  موفقری سادمی بود که دنی که من کردم ايتنها کار.  در کار نبوده استي معجزه انمی بیکنم، م

. دمی مشابه آنها رسجیانجام دادم و به نتا

دی ها را به کنار بگذاراسطوره

 اسطوره ها را از نی ادی باد،ی خودساخته شوونریلی مکی دی خواهیاگر م.  وجود داردی فراواني خودساخته اسطوره هايونرهایلی مدرباره

. دیزی بررونیذهن خود ب

.  نادرست باشندی نقطه نظرها به کلنیممکن است ا.  داردی باز مشرفتی دارند که آنها را از پیی از مردم درباره خود و پول باورهايرایبس

د ی باد،ی اافتهی به آنچه قبالً به آن دست نیابی دستيبرا. دی از شر آنها خالص شودیبا. دی کندای دست پتی شوند که به موفقیاما مانع از آن م

. دی بدهرییز فکرتان را تغطر

 ی با پول کالندی است که بانی اگریاسطوره د.دی داشته باشی عالالتی تحصدی ثروتمند شدن باي است که برانی اسطوره ها انی از ایکی

ره ها درست  اسطونی کدام از اچیه.  از بخت و اقبال بلند برخوردار باشنددی پولدار شدن باي کنند که برای فکر مهایبعض. دیشروع کن

. ندارند قتی و حقستندین

 فرصتهانیسرزم

 طور نیچرا ا.  روسها هستند،ي و اقتصادي تجاري آغاز کسب و کار و انجام دادن کارهانهی در زمکا،ی مهاجر در آمري گروههانی ترموفق

 نی سرزمنی به ای اشخاص وقتنیا. ر است آمده اند که موفق شدن در آنجا به شدت دشوایطی و شرانی که روسها از سرزملی دلنیاست؟ به ا

.  امکان موفق شدن دارندی از هر زمانشی کنند که بی احساس مند،ی آیم

 جهی نتنیآنها به ا.  کنندی مدای دست پيشتری بيتهای به موفقانییکای با متوسط آمرسهی شوند و در مقای روسها به شدت فعال ملی دلنی همبه

. ونددی پی مقتی باور آنها به حقنی خود را تحقق بخشند و اياهای توانند رؤیم رسند که یم
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تی واقعاصل

 در تیفی کنیاو معتقد بود مهم تر. شدی محسوب مای دني تجاررانی مدنی از بهتریکی ک،ی سابق شرکت جنرال الکترسی ولش، رئجک

 نه به د،ی که هست برخورد کنی به شکلای با دندیبا: دی گوی اصل منیا.  داده استنام»تیاصل واقع« است که او آن را يزی آن چيرهبر

 یبخصوص وقت.  خود به خود بهتر شودطی که شرادی باشدواری جهت امی بدینبا.دی با خود کامالً صادق باشدیبا.  باشددی خواهی که میشکل

 بی ذهن خود را فردی توانی نم،دیاگر به واقع طالب ثروت هست. دی با خود کامالً صادق باشدی شود، بایموضوع انباشت ثروت مطرح م

. دی برحسب شانس و تصادف پولدار شود،ی ادهی خریی بخت آزماتی انگار که بلدی باشدواری امدی توانینم.دیبده

دی کنی بخت و اقبال خودتان را خلق مشما

 در موفق شدن ی و اقبال عامل مهم کنند که بختیآنها فکر م.  کنندی سؤال متی اوقات اشخاص درباره نقش شانس و اقبال در موفقاغلب

 ی از بخت حرف ميطور.  فاقد آن هستندگری دی دارند، و بعضي از آدمها خود به خود بخت بلندی کنند که بعضیآنها احساس م.  باشدیم

 آنها بی نص کهی رسند، بختی متیمعتقدند که اشخاص تنها به سبب بخت بلند خود به موفق.ر و سرنوشت مقدر استیزنند که انگار تقد

. نشده است

 از اندازه شی آنچه بنیی تبي است که اشخاص براي ام بخت کلمه ادهی رسجهی نتنیبه ا.  سالها درباره مفهوم بخت و اقبال مطالعه کرده اممن

 دای دست پیبزرگ ی مالتی به موفقی در جوانیاگر کس.  کنندی شود استفاده می کردند و انتظارش را داشتند موفق ظاهر می که تصور ميا

 ي حد معمول و عاداز که يندی حادثه به شدت خوشافی توصي از کلمه بخت و اقبال برازی نهایبعض» .شانس داشت«:ندی گوی ممکند، مرد

 به عنوان يزیچ.  است که صرفاً حساب احتماالت مطرح استنی اتیواقع.ستی ابداً بخت و اقبال ننیاما ا. کنندیفراتر است استفاده م

.  نداردیو اقبال وجود خارجبخت 

تمام نظام .  کردینی بشی پقاًی توان احتمال وقوع حادثه را دقیگاه م.  وجود داردی احتمالفتد،ی هر چه اتفاق بي برادی گوی احتماالت مقانون

.  کندی براساس احتماالت کار ممهیب

 شدنونریلیم

به .  درصد است5 شدن ونریلی احتمال مکا،یدر آمر. دی شولی تبدونریلی مکی خود به ي کاراتی احتمال وجود دارد که در مدت حنیا

 را به سود طی باشد که شرانی ادیکار شما با. ستندی نی ارقام جالبنهایاما ا. دی نشوونریلی درصد ممکن است م95 به احتمال گر،یعبارت د

. دی برسی باشد که به استقالل مالنی ادیهدف شما با. دی بدهرییخود تغ

 در لحظه کار درست نکهی فراهم سازد، احتمال اشتری شما به هدفتان را بیابی که احتمال دستدی انجام بدهيشتری متفاوت بي چه کارهاره

 بر وستهی و پدی داشته باشقی دقيزی اگر برنامه رد،ی روشن و مکتوب داشته باشي خود هدفهاياگر برا.  وجود دارددی انجام بدهيتر

 هیاگر درباره پول و سرما. دی دهی مشی بهتر را افزای زندگکی به دنی احتمال رسد،ی به دست آوريشتری تا درآمد بدییافزی خود بيمهارتها
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 خود ی مالی و درباره زندگدی را کنترل کنتانی هانهی اگر هزد،ی درصد درآمد ماهانه خود را کنار بگذار20 تا 10 و د،ی مطالعه کنيگذار

. مسئله احتماالت مطرح است.ستیمسئله بخت واقبال مطرح ن.دی شوی مونریلی مکی د،ی داشته باشیشیبلند اند

زی همه چیعنی احتماالت

. دی ندارنهی زمنی در اي و تجربه ادی کني دارت بازدی خواهی که مدی کنفرض

 صفحه دارت ری دارت را در مسیازه کاف حال، اگر به اندنیبا ا. نور اتاق هم کم است. دی استادهی از صفحه پرتاب اي در فاصله ای اتاقدر

 براساس قانون احتماالت، سرانجام جهیدر نت.دی شوی تر مقی دقد،ی پرتاب کنيشتریهر چه دارت ب. دی زنی سرانجام به هدف مد،یپرتاب کن

. دی دارت را به قلب هدف بنشاندی توانیم

 و اهتمام خود یآنها هم چنان به سع. گردندی شوند، موفق میبه کار م و عالقه فراوان دست اقی اشخاص با اشتی است که وقتلی دلنی همبه

 کنند بخت و اقبال خود را ی که ميآنها با کار.ستی بخت و اقبال ننیا. شوندیو طبق قانون احتماالت، سرانجام برنده م. دهندیادامه م

. ندی نمایخلق م

 بهتر شدن ي و همه روزه برادی پرتاب کننده ماهر دارت هستکیه شما  کدیتصور کن.  باشديگری به شکل دطی که شرادیحاال تصور کن

 ط،ی شرانیدر ا. دیری گی از صفحه قرار می منطقيشما در فاصله ا. حاال اتاق روشن است. دی هم برخورداریاز آرامش کاف. دی کنی منیتمر

 ی به مرکز هدف میو وقت. کمتر استاری بسدیکن ی نشاندن دارت به هدف صرف مي که برای شماست، مدت زمانرل در کنتزیکه همه چ

. دیدی که بخت و اقبال خود را آفردیاما شما بود. دی از بخت و اقبال بلند برخوردار بودندی گوی همه مد،یزن

 را به شانس يار کچی هدینبا.دییفزای تا بر احتمال موفق شدن خود بدیشیندی بدی انجام دهدی توانی که مي به کارهادی با،ی تمام مدت زندگدر

. دیشما مسئول هست. دیری را به دست بگتی کنترل موقعدی بادیبه بخت و اقبال اعتماد کن ودی به دنبال آرزو باشدینبا. دیو تصادف واگذار کن

دی مسئول هستشما

 قرار یکس. دی مسئول هستشما.  به خود شما مربوط و مرتبط استد،ی به هر چه برسدی که بداندی کنی مدای دست پتی به موفقیزمانشما

.  شما بکندي براي کارستین

 خلق تانی برايشتری و باز هم بشتری بي فرصتهارد،ی گی مشدت کند و رقابت همچنان ی همچنان رشد مي که اطالعات و تکنولوژی حالدر

  . دی خود خلق کنيبرا آنها را د،یافتی و اگر آنها را ند،ی کنیی فرصتها را شناسانی است که انی شما افهیوظ.  شوندیم

   مشتركمخرج

اغلب آنها مدتها پول خود را پس انداز .  کنندی است که اغلب آنها از صفر شروع منی خودساخته ايونرهایلی مربوط به ماتی از کشفیکی

.  فراهم گرددي تجارتی فعالکی شروع ي برای پول کافنکهی کنند تا ایم
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 که دی رسجهی نتنیاو به ا.  ببردی پتی خودساخته، توانست به مخرج مشترك موفقيونرهایلی مصاحبه با مانی در جری توماس استنلدکتر

.  خودساخته، تالش و باز هم تالش استيونرهایلی در همه متی موفقيمخرج مشترك برا

 به کارشان روقتیند و تا د کنی تالش مشتری کنند، بیزودتر شروع م.  کنندی کار مشتری با متوسط مردم بسهی خودساخته در مقايونرهایلیم

 ساعت کار 59 ي خودساخته به طور متوسط هفته ايونرهایلی شکل گرفته، مي از مطالعات و مصاحبه هاياریبراساس بس. دهندیادامه م

  .  استشتری بتشانیبخصوص در شروع کار، فعال.  کنندی کار مشتری هم بنی از آنها از ایبعض.  کنندیم

  کار کردن وقت به هنگام تلف

 درصد ساعات کار 50حدود . ردی گی ساعت کار صورت م32 کنند، اما رسماً ی ساعت کار م40 ي استخدام شده حدوداً هفته ااشخاص

 از زمان رتریکارمندان به طور متوسط د.  شودی صرف می شخصيتهای و فعالی خصوصی دوستانه با همکاران، مکالمات تلفنيبه صحبتها

و دست آخر هم محل .  شودی تر از حد معمول خود می و قهوه طوالنيزمان صرف چا.  شوندی مر حاضشروع کار در محل کار خود

 چی کنند که هی میی خود را صرف کارهاي از اوقات کاریمی که نندی گوی مرانی از مدياری بسیحت.  کنندی زودتر ترك میکارشان را کم

.  شغل آنها نداردبا یارتباط

 ی اشخاصنهایا.  کنندی متی فعالوستهی پي ساعات کارانی کنند از زمان شروع تا پای که به طور تمام وقت کار می درصد کسان5 حدود تنها

 دای رتبه پي تر ارتقاعی کنند و سری مافتی دريشتریحقوق ب.  به سمت باال و جلو در حرکت اندنهایا.  کنندی مشرفتیهستند که به سرعت پ

   شناسند ی مؤثر هستند و همه آنها را ميه ا در هر حرفه و رشتنهایا.  کنندیم

   کم ارزشيتهایفعال

 ی از کارشان را از دست می اشخاص فرصت مهمنی که استی ننی کارکنان اي کاري درباره عادتهاقی بخش پژوهش و تحقنیزتری انگغم

 نباشد، دستمزد هم ی به قدر کافدی تولیت دهند وقی کم ارزش انجام مي هم کارهاي کارقی درصد دقا50 که در آن نجاستیاشکال ا. دهند

.  روندیرد و فرصتها از دست می گیدر سطح اندك قرار م

 افتد؟ ی اتفاق منیچرا ا.  هستندانهی مرانی و مددی سفقهی اشخاص کارمندان نیاغلب ا.  شوندی ساله صدها هزار نفر از کارکنان اخراج مهمه

 ی نمی شرکتچیه.  الزم را ندارندی پردازند که بازدهی می به کسانی اند که پول گزافدهیس رجهی نتنیشرکت ها به ا. دارديجواب ساده ا

  .  شوندی گونه است که کارکنان اخراج منیا. اوردی دوام بطی شرانی در ای طوالنیدتتواند م

  دی کار را بکننی ادی توانی مشما

 توجه تی به دو واقعدی باد،ی خودساخته شوونریلی مکی دی خواهیاز آن، اگر م بهتر ای و د،ی برسی که به استقالل مالدی خواهی به واقع ماگر

بخش اعظم آنها از صفر شروع .  شوندی مستقل می مالنهیصدها هزار نفر همه ساله در زم.  استری امر امکان پذنی قطعاً انکهیاول ا: دیکن

 توانسته يگری دشخص که نیهم. دی انجام بدهدی توانیاند، شما هم م در محدوده عقل و منطق انجام داده گرانی را که ديهر کار. نند کیم
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 دی توانی می است که تا چه اندازه و با چه شدتنیتنها مسئله ا. دی کندای به آن دست پدی توانی است که شما هم میلی دلابد،ی مهم دست نیبه ا

. دی کار را بکننیا

 و به دی خصوص چه کرده اند، شما هم همان کار را بکننی در اگرانی که ددی بداندی باد،ی موفق شوي انهی در زمدی خواهی اگر منکهی ادوم

  . دی برستیموفق

   به اضافه40 فرمول

 ی ساعت کار م40 ي زنده ماندن هفته اي است که برانی اشیمعنا. دیدرباره کار و حرفه تان استفاده کن» به اضافه40« امروز از فرمول از

 ی بانکيهای که قبوض بدهدی آوریآن قدر پول درم. دی آوری را به دست مرتانی پول بخور و نمد،ی ساعت کار کن40 يااگر تنها هفته . دیکن

. دی رسی نمتی اما هرگز به موفقد،ی درآمد کسب کنشتری بی هم کمدیشا. دیپردازخود را ب

 با دی توانیم. دی خود برداری آتيتهای موفقي برای قدمدیوان تی مد،ی کار کنشتری بزانی منی که از ای به اضافه، هر ساعت40 فرمول براساس

  .  بوددی زمان کجا خواهنی در اندهی سال آ50 که دی اضافه خود مشخص کنيتوجه با ساعات کار

  دی بدهتی امنهی خود حاشبه

 60 تا 55 ياگر هفته ا. دی گردیم برخوردار یتی امنهی همکاران خود از حاشری نسبت با ساد،ی کنی ساعت کار م50 تا 40 ي هفته ااگر

 ی ساعت کار م80 تا 70 ي خودساخته هفته ايونرهایلی از مياریبس.  شده استنی بلند مدت شما تضمتی موفقد،ی کنیساعت کار م

.  وجود نداردي برانی راه متی به موفقدنی رسيبرا. کنند

.  روز کار کند5 ای ساعت 40 ي برنخوردم که هفته ایبه انسان موفقهرگز .  کرده امی مردان و زنان موفق بررسي سال رو25 از شی بمن

  . ردی گی در صف موفقها قرار نمی ساعت در هفته کس40با کار 

 6 ي ساعت و هفته ا12 تا 10 ياغلب آنها روز.  کنندی کار مشتری بنیری با متوسط ساسهی بخصوص در شروع کارشان، در مقاموفقها،

 از صفر شروع کند و ی خواهد که کسی سال وقت م22به طور متوسط .  کندی مدای ادامه پي متمادينامه ماهها برنیا.  کنندیروز کار م

 در شمار موفقها قرار دیاما اگر واقعاً بخواه. دی مهم رسنی توان به ایبه سرعت هم نم. ستی نيکار ساده ا.  برسدالر دونیلی مکی ییبه دارا

  .  استی کار شدننی اد،یریبگ

  دی خود کار کني کارقیتمام دقا در

 که ی کسانيتهای و از پرداختن به فعالدیشیندی بجیبه نتا. دی استفاده کنی است که از اوقات خود به خوبنی اتی به موفقدنی رسي مهم برانکته

. دی ورزيدر صف موفقها قرار ندارند خوددار

 مدرسه تی نگرند که انگار ادامه فعالی از کارکنان به کار چنان مياریبس.  کندی از اشخاص کمک مياری است که به بسی نکته مهمنیا

 از ی حداقلدیالبته با.  کردندی میابی معاشرت با اشخاص ارزي و برای اجتماعی شدند، مدرسه را مکانی بزرگ می اشخاص وقتنیا. است
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 ي برایگاهی به جالیدر واقع، مدرسه تبد. رسد ی مهی با بقی اما در حد فاصل آن نوبت به معاشرت و دوستشست،ساعات را در کالس ن

.  شودی ميباز

 است که پنجاه لی دلنیبه هم.  صرف وقت کردن با دوستان استي برای مکانزی پندارند که کار نی از اشخاص در شروع کارشان مياریبس

 از اوقات خود را يبخش قابل مالحظه ا از کارکنان ياریبس.  گذردی مگریکدی با ی معاشرتيدرصد اوقات کارکنان به صحبت و تماسها

.  کنندی و بستگانشان متان با دوسیصرف صحبت تلفن

 کار دی که سر کار هستی در تمام مدتدی باد،یری و حقوق سطح باال بگدی که موفق شودیاگر مصمم هست. دی کار را بکننی ادی شما نبااما

  . دیار کن و با تمام وجود کدیندازی بنیی سرتان را پادیبا. دیبکن

   با همکارانی وقت اجتماعصرف

قرار .  را صرف صحبت و معاشرت با همکارانشان بکنندي اوقات قابل مالحظه ادی اسطوره هستند که بانی از اشخاص گرفتار اياریبس

.  داردي حرف درست است، اما حدنیا.  همراه باشد و خوش بگذردحیاست که کار با تفر

 قهی دوستانه در محل کار را در مدت چند دقي صحبتهادی توانیاما م.  تا کار کردن با شما راحت باشددی باشيدنی شخص خوشادی که باالبته

 در دیبا.دی صحبت کنی خانوادگيتهای و فعالیونیزی تلوي درباره ورزش، برنامه هاي ساعات متماددیستیمجبور ن. دیمحدود انجام بده

  . جه کار باشد تمام حواستان متودی کنیم که کار یساعات

   به کاربازگشت

 ری غي در محل کار خواست با شما صحبتهایاگر کس. دی کنی که در سازمان خود کار مدی هستی کسنی که پرکارتردی مشهور شودیبا

به تکرار به  افتد ی که در کار ميمرتب در ادامه هر وقفه ا. دی کنی صحبت را منی ساعات کار اانی که بعد از پادیی بکند، به او بگويکار

» !برگرد سر کار، برگرد سر کار، برگرد سر کار«:دییخود بگو

.  شوندی مي هستند که مشهور به پرکاری کسانگران،ی دي براای خود کار کنند ي رسند، خواه برای می بزرگ ماليتهای که به موفقیکسان

  .  سخت کوش استی چه کسی دانند که در هر سازمانیه مهم. وجود ندارديپنهان کار». دانندی را مزیهمه همه چ«:ندی گویدر تجارت م

  دیی کارتان را ترك نمارتری دد،ی کارتان را شروع کنزودتر

 شروع کرد، همه ی رده سازماننی ترنیی اشاره داشت که از پای به کسی زماند،ی و ثروتمند شودیشیندی کتاب بسندهی نول،ی هناپلئون

 ری با ساسهی در مقاسشیاو متوجه شد که رئ. داشتيراهکار ساده ا. دی رسی رده سازماننیتر و به باالگذاشتهمکارانش را پشت سر 

 دیای بسشی قبل از رئقهی دق15 جوان مصمم شد که نیا.  ماندی می در محل کارش باقشتری و بدی آی زودتر به محل کارش میکارکنان کم

.  بعد از او محل کار را ترك کندقهی دق15و 
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 قبل از قهی دق15مرد جوان .  کنندیآنها مسامحه نم.  اشخاص موفق استي از نشانه هایکی نیا. را به اجرا گذاشتمشیم روز بعد تصاو

  .  کردی محل کار را ترك مسشی بعد از رئقهی دق15 شد و ی آمد، مشغول کار می به اداره مسشیرئ

  دی و مداومت به خرج دهدی باشصبور

 که چرا به دی او آمد و پرسزی به سر مسشی از روزها، بعد از تمام شدن ساعات کار، رئیکی.  نزدین حرف کارمند جواسی هفته، رئنی چندتا

 ی داند که نمی موفق باشد و مي خواهد در شرکتش کارمندیمرد جوان جواب داد که م.  نشسته استزشی پشت مشهی رسد او همینظر م

. ار کند کشتری کارکنان بری آنکه از سارتواند موفق شود، مگ

 را ي از او خواست کارسی نگذشت که رئيرید.  کارمند جوان فاصله گرفتزی کرد و از می فرود آورد، تبسمدیی به عالمت تأي سرسیرئ

 را به او محول يگری کار دسشی نگذشت که رئيرید.  کار را انجام دادنیکارمند جوان به سرعت ا.  نبود انجام بدهدفشیکه در شمار وظا

.  انجام دادي فوق العاده متعددي سال، او کارهاکیدر مدت . هم دراسرع وقت انجام دادرا کار نی اساخت و او

پس .  خود ادامه دادي و به پرکاردی را بهبود بخششی مطالعه کرد، مهارتهاشتریاو ب.  درجه گرفتي کارمند ارتقانی سال دوم استخدام، ادر

 درجه ي زود به او ارتقایلیآنها خ.  قرار گرفته بودرانیه بود و مورد احترام همه سرپرستان و مد خود را کنار زدياز چند سال، اوتمام رقبا

. دی شرکت قرار گرفت و سرانجام به مقام معاونت شرکت رسرانی از مدیکی نگذشت که او در شمار يری و ددنددا

  .  کندفادهاست تواند از آن ی راهکار ساده است که هر کس بخواهد موفق شود، مکی نیا

  دی کندای پیی ارزش افزاي براییراهها

 خود ییبه ارزش و دارا:  دارديجواب ساده ا. شودی که ثروت چگونه انباشت مدی بداندی باد،ی است که ثروتمند بشونی هدفتان ااگر

 توانند انجام دهند ی مگرانیز آنچه د بهتر اي به طرزانیثروت با خدمت دادن به مشتر.  شودی مری امکان پذییثروت با ارزش افزا. دییفزایب

. ود شیانباشته م

 خود سی رئیی بر ارزش و دارادی همه روزه بکوشدیبا.دی انباشت کنيشتری با روز قبل ارزش بسهی که در مقادی همه روزه تالش کندیبا

 قرار ي بهترطی هستند، در شرايابطه کار که با شما در ری عرضه کنندگان و همه کسانان،ی که همکاران، مشتردی کني کاردیبا. دییفزایب

  . دی را هرگز فراموش نکنیی افزاش ارزنیا. رندیبگ

   کاردی جديالگو

. دی آن کار هستستهی که شادی و نشان دهدی کنهی همه روزه پست و مقام خود را توجدی بوده که بانی در بازار کار اری از تحوالت اخیکی

 ي سمت برانی گذاشت که ای منی دادند، فرض را بر ای سمت را به او منی ای کرد و بعد وقتیم چند سال کار و تالش ی گذشته کسدر

.  استدهی را کششی زحمتهارای از آنِ اوست زشهیهم
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ر  خواهد بداند دی مستانی کار پرتحرك امروز رئيایدر دن.دی چه کرده اراًی خواهند بدانند که اخیامروزه همه م.ستی نی کافنی امروزه ااما

 مربوط به يای حقوق و مزاد،ی کرده اافتی کار را دريای کار سال قبلتان حقوق و مزايشما در ازا.دی چه کرده اراًی اخیی ارزش افزانهیزم

 مسابقه شرکت نی است و شما در اانی در جريمسابقه ا. دی از نو تالش کندیحاال با.دی کرده اافتی هفته قبل خود را دریحت قبل وماهکار 

  . دیاکرده 

   منبع ارزشدو

امروزه، زمان اساس کار و تجارت مدرن . زمان و دانش: دو منبع عبارت اند ازنیا. کار امروز دو منبع عمده ارزش وجود دارديای دندر

 دی به خرلی با تمام وجود ماانیمشتر.  صرف کنندي مطلوب خود زمان کمترجهی به نتدنی رسي کنند برای سعدیهمه با.  شودیمحسوب م

 یاشخاص به کس.  به محصوالت و خدمات خود را کاهش دهنددنی رسي زمان الزم براد،ی خرنی هستند که با ایکاال و خدمات از کس

 تیری عمده در مديشرفتهای است که پلی دلنیبه هم.  دلخواه خود برسندجی تر به نتاعی کند آنها سري دهند که بتواند کاری ميشتریپول ب

.  کاهندی مطلوب مجیتا به ندنیه از زمان رس هستند کییمدرن آنها

 الزمه ادیسرعت ز.دی حرکت کنعی سردی بتواندی رسد، بای فرصت مناسب از راه می وقتگر،یبه عبارت د. زمان، سرعت استاری معنی ترمهم

  . هند دی انجام مادی کار را با سرعت زنی کنند، بلکه ای کار مادیهمه انسانها موفق نه تنها ز.  استتیموفق

  !دی حاال انجام بدهنیهم

 درون ي هم زقبادـی خود جلو بزني از رقبانکهی ايبرا.  شودی هم محسوب می و دفع الوقت نه تنها دزد زمان است، بلکه دزد زندگمسامحه

 را به سرعت تانیارها که کدی کندای شهرت پدیبا. دی را که قرار است انجام شود، به سرعت انجام بدهي کاردی ـ بایرونی و هم بیسازمان

 ی افراد سازمان محسوب منی که مشهور به داشتن سرعت عمل هستند ارزشمندتری دهند اشخاصی متعدد نشان ميهایبررس.دی دهیانجام م

.  کنندی مشرفتیشوند و به سرعت پ

 است که هر چه نیعلتش ا. دی شوی اقدام بهتر منی در اد،ی تر حرکت کنعی است که هر چه سرنی حرکت کردن اعی سرزی شگفت انگازیامت

 ی برخوردار ميشتری بتی و از صالحدیری گی مادی شتری بد،ی تر حرکت کنعیهر چه سر. دی کنی مدای پيشتری تجربه بد،ی تر کار کنعیسر

 ی متفاوتتی کنند، مشرب و شخصی تر حرکت معی که سریاشخاص. دی داراری در اختيشتریب ي انرژد،ی حرکت کنتر عیهر چه سر. دیگرد

.  کنندی مدایاز اشخاص کُند پ

  ی در زمان واقعکار

 که دی سازی کاره آن را رها ممهی و بعد ندی کنی که شروع ميدر کار. دی رسد آن را انجام دهی فرا مي محض آنکه زمان انجام دادن کاربه

. دی بالفاصله انجام بدهدی کوچک باي،کارهای قاعده کلکیبه عنوان . اتالف وقت فراوان استد،ی کنیبارها و بارها دوباره به آن مراجعه م
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 کنند، ی مدای پيازی نی وقتگرانی که ددی شوی می به کسلی گونه تبدنیا. دی صورت بدهی کار فراواندی توانی است که همه روزه مه گوننیا

  .  کنندیبه شما مراجعه م

   خوب استي از عادتهای ناشتیموفق

 جادی را در خود اتی هستند که عادت موفقیی موفق آنهايانسانها.  از عادت استی ناشدی دهیه انجام م که همه روزیی درصد کارها95

 ریاما اشخاص غ.  عادتها بر رفتارشان حاکم شودنی کنند تا ای مي کنند و کاری مجادی خوب اي موفق در خود عادتهايانسانها. کرده اند

.  شوندی و شکست می بد منجر به ناراحتي عادتهانی و ارد،یا شکل بگ دهند که در آنهی امکان مبد يموفق به عادتها

 شکل دادن به گر،ی دياز سو.  کردن با آنها ساده استی خوب دشوار است، اما زندگيشکل دادن به عادتها«: دی گوی ادفورمن، مدوستم،

» . کردن با آنها دشوار استی بد آسان است، اما زندگيعادتها

.  خاص استتی موقعکی واکنش نشان دادن به ي خود به خود برای روشنیا. است»  محركکی شده نسبت به یپاسخ شرط «عادت،

 انجام دادن آن رد،ی گی عادت شکل منی ایوقت. دی آوری به دست مژهی و واکنش وشهی اندکی ای اقدام خاص کیعادت را با تکرار کردن 

 د؟ی داریی شما چگونه عادتهای شود، راستیساده تر م

 داده اند نیآنها مانند ورزشکاران خود را آموزش و تمر. کنندی مجادی را در خود اتی به موفقی منتهي هستند که عادتهایی موفق آنهااشخاص

  کارها رانی کارها را تکرار کنند ، تا بتوانند به طور خودکار و خود به خود انی از کارها را به شکل خاص انجام بدهند و آن قدر ایتا بعض

: دی ادهی را شنیمی گفته قدنیاحتماالً ا.  بدهندنجاما

 د؛ی و عمل برداشت کندی بکارفکر

 د؛ی و عادت برداشت کندی بکارعمل

 د؛ی تا منش برداشت کندی بکارعادت

  . دی تا سرنوشت خود را مقدر سازدی بکارمنش

   موفق شدني برايدی عادت کلکی

 خوانند ی شوند، می مداری زودتر از خواب بگران،ی با دسهیاشخاص موفق در مقا.  شدن استردای از عادت خوب، صبح زود از خواب بیکی

 شروع ی حتگرانی دهند که دی انجام می کارها را زماننی کنند، و همه ای می و سازماندهزندی ری کاغذ برنامه مي رونند،ی بیو تدارك م

» . استدهیخواب بر من نتاب وقت در رختچیآفتاب ه«: گفتی جفرسون مستوما. نکرده اند

.  استافتهی دست ي شدن به معجزه اداری چند سال قبل به من گفت که در زود از خواب بمیشهای از همایکی از زنان شرکت کننده در یکی

 روز کیزه  هشت صبح به انداایتا ساعت هفت .  شودداری تواند ساعت چهار صبح از خواب بی اگر زود بخوابد، مدهی رسجهی نتنیاو به ا

 گرفت و بر ی رتبه مي زن مرتب ارتقانیا.  شوندی مداری معموالً از خواب بنیری است که سای وقتنی دهد و ای مامتمام وقت کار انج

.  دادی صورت ميشتری کار بهی به مراتب از بقرای شد زیدرآمدش افزوده م
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 داری و گاه زودتر، از خواب بقه،ی دق6:30 ای 6 ساعت معموالًفقها مو.  شوندداری دهند که صبح زود از خواب بی خود را عادت مموفقها

.  کنندی گونه در روز پرش منیا.  گردندی شوند و بالفاصله دست به کار میم

 شوند، در تمام مدت صبح به ی به زحمت و مشکل دست به کار مرد،ی گی ساعت وقت مکی شدنشان داری بی و معمولي اشخاص عاداما

.  قرار است داشته باشندي شوند که چه برنامه ای کنند و بعد متوجه شب میار فکر مزمان صرف ناه

 داری که صبح زود از خواب بدیعادت کن.دی و دست به کار شودییای برونی شود، بالفاصله از رختخواب بی زنگ ساعت بلند مي صدایوقت

  . دی بپردازد،ی که داري کارنی و به مهم تردیشو

  دی کننیا تمر ري لومباردزمان

 سوار شدن به ای ي بازي لحظات خود را برانی عادت داشتند که تا آخرکنانی گرفت، بازاری پکرز را در اختی بنی گري لومباردسی ونیوقت

 را»يزمان لومبارد «ي گونه بود که لومباردنیا.  ماندندی می منتظر آنها باقدی باگرانی کردند و دی مریاغلب د. دادندیاتوبوس نشان نم

 آمدند و مسئله از ی فراهم آمد که همه به موقع میطیسرانجام شرا.  شده بوديزی قبل از زمان برنامه رقهی دق15 آن يمنها. مطرح ساخت

.  رفتانیم

 از مردم  درصد2کمتر از .  و راحت شودیعی طبتانی تا برادی کننی و بعد آنقدر آن را تمردی استفاده کني از زمان لومبارددی توانی هم مشما

 که زودتر از دی و از آن بهتر، عادت کند،ی که به موقع آماده شودی خود شرط بگذاريبرا.  شوندی را متوجه منیوقت شناس هستند و همه ا

  . دی آماده گردتانی انجام دادن کارهاي شده برانییتعزمان 

  دی حساب کنقهی هر دقيرو

وقت خود را با خواندن روزنامه، . دی بالفاصله کارتان را شروع کند،ی رسیل کارتان م به محیوقت. دی به سر کار خود برونیری از ساقبل

 ي و کارهادی کنی کار مشهی که همدی شونی مشهور به ادیبگذار. دی و صحبت با همکاران هدر ندهیاحوالپرس سالم و ای قهوه و دنینوش

. دی دهیمهم را اول انجام م

  .  شما را از کارتان باز بدارندگرانی ددیاجازه نده.دی خود حداکثر استفاده را بکنياز فرصتها. دی تمام مدت زمان کار، کار کندر

  دی خود را دو برابر کني وربهره

. دی و درآمد خود را دو برابر کندی تولندهی ماه آ12 با استفاده از آن در دی توانی کنم که می آشنا مي فرمول سه مرحله اکی شما را با نجای ادر

.  تواند از آن استفاده کندی حال قدرتمند است و هر کس که بخواهد، منی ساده و در عیروش

 را هم کی ترافدی توانی گونه منیا. ندارداجی احتی به تالش چنداننیا. دی ساعت زودتر در محل کارتان حاضر شوکی دیری بگمی تصماول،

 د،ی مشغول به آن شوروی به سرعت و با تمام ند،ی کنی کارتان را شروع می که وقتدی کرده ايزی برنامه ري به گونه اایآ. دیشکست بده
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 ای و ندازد،ی در کار شما ني وقفه ای دهند اگر کسی نشان مهایبررس. دی چه مقدار کار انجام داده اگرانی قبل از ورود ده کدی کنیتعجب م

. دی انجام بدهدی توانیکارتان را قطع نکند، سه برابر کار م

 ناهار خوردن با هر کس که آنجا ای خوردن ناهار و ي ساعت صرف وقت کردن براکیدر برابر .دی مدت صرف ناهار هم کار کن دردوم،

. دی ورزي است خوددارستادهیا

 انگری که بدون مزاحمت دی ساعتنی سومنیا.دی محل کارتان را ترك کننیریبعد از سا. دی کارتان را تمام کنهی از بقرتری ساعت دکی سوم،

. دی فردا را انجام دهيزی و برنامه ردی دهد کارتان را تمام کنی می به شما امکاندی کنیکار م

 ی بازدهدی توانی ماندن در محل کار می باقشتری ساعت بکی ساعت زودتر شروع کردن، با کار کردن در زمان صرف ناهار و با کی با

. دی شوی ملی کارمند درون سازمان خود تبدنی به ارزشمندتر گذرد کهی نميرید. دی از دو برابر کنشیکارتان را ب

دی قرار مالقات خود را صبح اول وقت بگذارنیاول

 ساعت د،ی آنها هستدنی که عالقه مند به دیاعلب اشخاص مهم. دی قرار مالقات خود را صبح زود بگذارنی اولد،ی در کار فروش هستاگر

 از دوستان فروشنده من، که یکی. دی زمان مالقات کننی که آنها را در ادی بدهبی ترتيطور. ند رسی به محل کارشان مقهی دق7:30 ای 7ت

 است که در فاصله نی ايدی کلرندگانی گمی که راه قرار مالقات گذاشتن با تصمدی رسجهی نتنی اش قرار دارد، به ايدر رأس حوزه کار

 نیاو به ا.  است7 ای قهی دق6:30 اشخاص ساعت نی زمان تماس با انی هم بهتردر غروبها. به دفتر آنها زنگ بزندقهی دق7:30 و 7ساعت 

.  کنندی کار ميدی اداره را ترك کرده اند و تنها اشخاص مهم و کلای اند، امدهی هنوز نای کارکنان ریسا زمان نی بود که در ادهی رسجهینت

.  خواهند قرار مالقات بگذارندی که میوانند با کس تی گونه بهتر منی دهند و ای خود آنها به تلفن جواب منیبنابرا

دی مناسب خود را خلق کنيفرصتها

 فرصت به ی از کارکنان وقتیتنها درصد کم.  احساس اضطرار دارندي انهیاشخاص موفق در هر زم. دی که به سرعت حرکت کندی کنعادت

. دی درصد کم باشنیا ي از اعضایکی دیشما هم با.  شوندی دست به کار مد،ی آیسراغشان م

 فرصت مطلوب هرگز خود دمیاما بعد فهم.  شومی گفتم هرگاه فرصت مطلوب از راه برسد دست به کار می جوان تر بودم، با خود میوقت

.  رسدیبه خود از راه نم

دی شروع کندی که هستیی همان جااز

 تی موفقدی کلنیا».دی انجام دهد،ی که هستییو در همان جا دی با آنچه دارد،ی توانی را که ميکار«:  گفتی روزولت زمانتئودور

» .دی انجام دهد،ی که هستیی و در همان جادی با آنچه دارد،ی توانی را که ميکار«.است

 را زی همه چدی که بادیشما هست.  درست شودزی که همه چدیمنتظر نمان. دیری تان را در نظر بگی فعلتی موقعد،ی زمان حال توجه کنبه

. دیت کندرس
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 که با آنها ی کسانبی ارزش را نصنیشتری توانم انجام دهم که بیچه کار م«: دی و از خود بپرسدی لحظه به اطراف خود نگاه کننی ادر

 که به شما وابسته اند انجام ی اشخاصي تر، آسانتر و بهتر براعی را سرتانی که کارهادی انجام دهدی توانی ميچه کار» سروکار دارم، بکنم؟

 خود ي آن را با تالشهاد،ینی بی نمی سازد و اگر فرصت مناسبی خود مبی که فرصتها را نصدی باشیکس. دیعامل باش.دی نباشینش واکد؟یده

. دیخلق کن

دی بسازي الزم و ضروری خود انساناز

 من، درباره ي از نوارهایکی او به . کردفی تعرمی برای داستان جالبمیشهای از همایکی در دا،ی ساکن بوکاراتون فلوريهای از منشیکی

 نیا.  گرفتی دالر حقوق م1,500 یاو ماه. دیفزای درصد بر درآمد خود ب59 ندهی گرفته بود که تا سال آمی گوش داده بود و تصمت،یموفق

 اندازه و کی حقوق همه به  کرد کهی کار مي ارخانهی او در دبرای حد بر درآمد خود اضافه کند زنی کرد بتواند تا ای نمفکر گفت که یزن م

. ثابت بود

 را صرف پاسخ ي وقت قابل مالحظه اسشیاو متوجه شد که رئ. ارزش کنددی تولسشی رئي گشته بود که برایی حال، او دنبال راههانی ابا

 شیرای ويبعد نامه ها را برا را برداشت و جواب آنها را نوشت و سشی رئي از روزها، او تمام نامه هایکی.  کندیدادن به مکاتبات روزانه م

 90 نگذشت که يرید.  کار ادامه دهدنی کرد که به اقی از کار او شگفت زده شد و بعد او را تشوسشیرئ.  بردسشیو امضاء به نزد رئ

.  دادی را انجام مسشیدرصد مکاتبات رئ

 یهر روز که م.  به دست آورديشتری بيارتها اطالعات و مهیسی شرکت کرد تا درباره گزارش نوی دوره آموزشکی بعد از آن در او

 تر خود ی اساسي کرد که به کارهای مدایپ يشتری فرصت بسشی رئجهیو در نت. انجام بدهديشتری بي توانست کارهایگذشت، او م

. بپردازد

 و برداشتکاشت

 متشکر است و اری کند بسی که او مي کار گفت ازسشیرئ.  او را به اتاق خود صدا زد و در را بستسشی از گذشت حدود سه ماه رئبعد

بعد حقوق او را .  سر و صدا بکنددی نگذارد، مبادا که تولانی در می موضوع را با کسنیو بعد به او گفت ا.دیفزای خواهد بر دستمزدش بیم

.  دادشی دالر افزا1,750 ی به ماهدالر 1,500 یاز ماه

 باز هم بر حقوق سی رئيسه ماه بعد، آقا.  بتواند به او کمک کندشتری گشت که بییراهها تشکر کرد و مجدداً دنبال سشی از رئی منشخانم

.  بودشتری درصد از حقوق او سال اول او ب50 که دی دالر رس2,250 سال حقوق او به انیتا پا. او افزود

دی خدمت کنشتری اشخاص ببه

 ي و خواسته هاازهای که نییاز آنجا.دی را برطرف سازگرانی ديازهاین و دی است که مسائل را حل کنی فرصت مناسبدی که داری شغلهر

.  هم نامحدود استیی ارزش افزاياشخاص نامحدود است، فرصت شما برا
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 درست ی موفقي که شرکتهایانی کارفرمای تمامباًیتقر. شودی شروع مشتری خدمت کردن بي براي ادهی و فرصت مناسب با اياری خوش بهر

.  آنها اضافه کنندي هستند که بر ارزشهايگری ديمت سازمانها کنند در خدیم

 سال قبل 400 از شیب. دییفزای بر دانش خود بوستهی است که پنی شما افهیوظ. خلق ثروت، زمان و دانش استدی ارزش، کلی اصلمنابع

 مورد استفاده ي انهی دانش را در زمنی که ایتنها زمان.  درست استی حرف به طور نسبنیاما ا.  گفت دانش، قدرت استکنی بسیفرانس

. دی تر و به نحو احسن انجام بدهعی کارتان را سردی که بتواندی را فراهم آوری باشد تا دانشنی ادیکار شما با.شودی مرت به قدلی تبددیقرار ده

دی کندی توليشتری بارزش

آنها براساس .  پرورانندی در سر مي بزرگ ترياهایآنها رؤ. دارنديبهترموفقها عادات . موفقها هستندری عبارت ساده، موفقها مولدتر از غبه

آنها از .  کنندی بهتر وباز هم بهتر شدن تالش مي دهند و برای را که دوست دارند، انجام ميآنها کار.  کنندی مکتوب خود کار ميهدفها

 خود یآنها از هر لحظه زندگ. کنندی مدای مسائل موجود پي براییها راه حلوستهیآنها پ.  کنندی استفاده را منیشتری خود بیعی طبيهایدتوانمن

.  کنندی استفاده مجی به حداکثر نتادنی رسيبرا

 يآنها در تمام لحظات کار. به وجود آورندی کنند ارزشی که مي کنند تا در هر کاری خود نگاه مرامونی آنها مرتب به پم،ی که بگذرنهای ااز

.  شوندی می زود متوقف ناشدنیلی خجهی رونده دارند و در نتشی پیکتآنها حر. کنندیخود کار م

 ی عملناتیتمر

 کار را نی که ادی کنی سازماندهی کارتان را به شکلدی توانیچگونه م. دیی نمایی شناساد،ی کنی را که مي کارنی و ارزشمندترنی مهم تر01

 د؟ی انجام بدهشتریب

 ي و در محل قرارهادی خود لحاظ کنی را در زندگيزمان لومبارد. دی کنجادی را در خود ای شناس که عادت وقتدی از امروز مصمم شو02

. دی زودتر حاضر شوقهی دق15خود 

 ساعت کی و دیدر مدت صرف ناهار کار کن. دی ساعت زودتر در محل کارتان حاضر باشکی که دی کنيزی برنامه ري روزتان را طور03

. دیبمان ی در محل کارتان باقرترید

 و بعد دی که کار داردیی به او بگورد،ی خواست وقت شما را بگیاگر کس.دی را تلف نکنقهی دقکی یحت.دی در تمام مدت کار، کار کن04

. دیکارتان را بکن

. دی کندی توليشتری ارزش بدی که هستیطیدر هر جا و شرا. دی کندای تا الماسها را پدی نگاه کنتانی پاری به ز05

. دیری آن را فرا بگدی توانی است که میثروتمند شدن مهارت. دیطلبه پول و ثروت شو. دی برسی که به استقالل مالدیامروز مصمم شو از 06

جانب فرشته ها قرار خود را در.دی ساعت کار کن60 تا 50 يهفته ا.دی کنتی به اضافه را در مورد کارتان رعا40 از امروز فرمول 07

.دیده
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دیری خود را در دست بگیرشته امور زندگسر:5 فصل  

. می راسخ به جلو حرکت کنمانی با ادییایب.  امروز ماستيدهای فردا، ترددنی تحقق بخشتی محدودتنها

 روزولت الئوی دنیفرانکل- 

 بزرگتیواقع

 گذارد تا ی شما ماری در اختی اصل راهنیا».دی جامه عمل بپوشانتانی به همه هدفهادی توانیم.دیاموزی بد،ی دارازی آنچه را که ندی توانیم«

 اصل نی شدم، ای خوردم و ناراحت می شکست می کردم، وقتی جوان بودم و تالش میوقت. دیری بگاری خود را در اختندهیکنترل کامل آ

.  ساختتحول مرا میزندگ

 ی موفق تر و بهتر از شما کار می کسنکهیصرف ا.  بهتر از شما وجود نداردی کسست،ی باهوش تر از شما نی کس،ی قاعده کلکی عنوان به

و .  کندیی را شناساتی قبل از شما راه موفقی خاصنهی است که آموخته در زمنی اشیتنها معنا.  که او از شما بهتر استستی معنا ننیکند، بد

. دك اند انتهایمحدود. دی انجام بدهدی توانی مادی کرده اند شما هم به احتمال زگرانی ده کيهر کار

. دیاموزی بد،ی آنچه را که الزم دارتانی به هدفهادنی رسي برادی توانیشما هم م.  اما شخصاً ساده استست،ی نی قاعده راحتنیا

.  به دل راه ندادمی شغل دادن هراسریی از تغگری را آموختم، ددهی انی ایوقت

در .  بفروشمي و مبلمان ادارلی عالقه مند کنم، چگونه اتومبي گذارهی را به سرماگرانی بفروشم، چگونه دي تجاريهای چگونه آگهآموختم

 کردم، در صنعت چاپ بودم، مشاوه کردم و ي بانکداریمدت. آوردمي روعیبعد به کار واردات و توز.  کار کردمی معامالت ملکيبنگاهها

. دم آوري روی شرکتي و نوشتن کتاب و ضبط نوار و آموزشهای سخنرانرادیسرانجام به ا

دیاموزی بد،ی دارازی را که نآنچه

 را در اسرع وقت به میو بعداً آموخته ها.  توانستم، آموختمی آنچه را که مي وارد شدم، درباره آن رشته کاريدی جدي کارنهی بار به زمهر

 ی خود کتابخانه شخصيم و برا کرديداری را خرازمی مورد نيبعد کتابها.  رفتمی کتابخانه محليابتدا، به سروقت کتابها. کار گرفتم

.  که الزم بود شرکت کردمیشیدر هر هما.  خورد گوش دادمی که به دردم مي هر نواربه. درست کردم

 نهیهزاران ساعت درس خواندم و مطالعه کردم تا در زم. ورود به دانشگاه و درس خواندن آماده کردمي ساله بودم، خود را برا31 یوقت

 ی آگاهي و حسابدارتیری گرفتم، بر علوم مدادی خرد و کالن را آموختم، آمار و احتماالت را ي اقتصادي هاهی نظر. مدرك گرفتمیبازرگان

. رمی بگادی زیمتعهد شدم که چ.  آشنا شدمکی استراتژيزی را مطالعه کردم، با برنامه ریابیزاربا.  کردمدایپ
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 بزرگراز

 دمی به اطرافم نگاه کردم، دیوقت. استندهی در آتی موفقدی کليریادگی دانند که یکردم همه م آمده ام، فکر ی به مهمانری کردم که دفکر

 دادند، ی را که دوست نداشتند، انجام مییکارها.  کردندی کارشان را دنبال ميدیاغلب اشخاص با نوم.  کنندی کار مرا ميتنها معدود

.  نمودندی مافتی کمتر از آنچه استحقاق داشتند درتب به مرایحقوق

 ی آنچه را که الزم دارند، مشانی به هدفهادنی رسيبرا که گوش شنوا داشت، آموختم که یبه هر کس.  به آنها راه را نشان بدهمتوانستم

.  گوش شنوا دارندي که تنها معدوددی رسی در کار نبود، اما به نظر میتیمحدود. اموزندیتوانند ب

زی همه چي برالیدل

 ی خود ندارند، سعی زندگردادنیی تغي براي عالقه اانمی اطرافدمی دیوقت. افتدی میلی به دلیهر اتفاق. می کنی می زندگي دار در جهان نظمما

.  کردمدایو آنها را پ.  کنمدای رفتار آنها را پنی الیکردم دال

 ی که دو مانع مهم ذهندندی رسجهی نتنینها به اهمه آ. کرده اندی و شکست بررستی موفقی و پژوهشگران سالها درباره روانشناسروانشناسان

 در کتاب ا،یلوانیسی استاد دانشگاه پگمن،ی سلنی است که دکتر مارتيزی آن چ،یاول.  بردی منی را از بتی به موفقیابیوجود دارد که دست

 مشکل رو به رو نی درصد مردم با ا80،  اويهایبا توجه به بررس. نام داده است»  آموخته شدهیدرماندگ« فرا گرفته شده، آن را ینیخوش ب

.  استتی به موفقیابی دستي مانع آنها برانی بزرگ ترنی از مردم ايری جمع کثيبرا.هستند

یرافتادگی گاحساس

 رسند که ی میتی اشخاص به موقعه،ی اولی شکست و ناکامي مخرب و تجربه هاي بخصوص در اثر انتقادها،ی تجارب دوران کودکجهی نتدر

 از مردم احساس يریجمع کث.  دست به کار شونديگری دي هانهی در زمای به وجود آورند، و ریی خود تغی توانند در زندگی کنند نمی مفکر

. ستی از آنها ساخته ني شان کاری در بهتر کردن زندگيرگذاری تأثي کنند برایاحساس م.  شودی بر سر آنها خراب مت کنند که اتفاقایم

. است» نتوانستن« از صرف فعل ی شده ناش فراگرفتهیناتوان

 آنها ای دهند ریی توانند روابطشان را تغی کنند، نمدای پي توانند شغل بهتری توانند از وزن بدن خود بکاهند، نمی کنند نمی احساس ماشخاص

 مورد ي از کارهاياری توانند بسیند، نم کندای پيشتری توانند دانش و مهارت بی نمند،یفزای خود بي توانند بر درآمدهاینمرا بهتر بکنند، 

 ریی خواهند تغی که می شان را به شکلی توانند زندگی باور کرده اند نمجهیدر گذشته بارها ناکام شده اند و در نت. عالقه شان را انجام بدهند

انشان حرف بزنند، دوباره به خانه  بشوند، به سر کارشان بروند، با همکارداری گونه است که صبح از خواب بنی انهایا یزندگ. بدهند

.  تماشا کنند و دوباره به رختخواب بروندونیزی پنج ساعت تلوایبرگردند، شامشان را بخورند، چهار 

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

58

الی خی راحتدام

انسانها مخلوق عادت .  استالی خی راحتای راحت طهی دارد قرار گرفتن در حی که اشخاص را به عقب نگه ميگری دی ذهنطیشرا

 ی مریگ.  ترسندی مریی از تغنهای گذرد که ای نميرید.  در آن به وجود آورنديریی خواهند تغی کنند و بعد نمی را شروع میتیفعال.ندهست

.  بدهندریی شان را تغی تواند زندگی بمانند، دشوارتر می حالت باقنیا در شتریکنند و هر چه ب

 ی توانند در زندگی نمنهایا.  و درمانده هستندفی دهند که ضعی جامعه ملی را تحویص اشخاال،ی خی فراگرفته شده، به همراه راحتیناتوان

 حوادث یاو خود را قربان.  گرددی است و دنبال فرصت مناسب نمتی زمان مترصد امننیشخص در ا.  به وجود آورندي داری معنرییخود تغ

. د کنی میابیارز

ستی در کار نی واقعتیمحدود

 گرانی را که ديدر محدوده عقل و منطق، هر کار. ستی در کار نیتی محدوددی انجام دهدی توانی که مي کاريست که برا انی اتی واقعاما

 معناست که به نی بددیری خود در نظر بگي برای هدف روشندی توانی که مقتی حقنیا. دی انجام بدهدی توانیانجام داده اند، شما هم م

 اقیاشت را بدهد، ي استعداد انجام دادن کارنکهی به شما، بدون اعتیطب. دی به آن برخورداریابی دستي برای فراوانيتوانمند از ادیاحتمال ز

.  دهدی نمتانی به خواسته هادنی رسيسوزان برا

. دیافتیت  به آن دسد،ی به دست آوردنش تالش کردي و برادی خواستی آنچه را که به واقع مدی آوری مادی به د،ی خود فکر کنی به زندگاگر

 دشمنان مانی تربزرگ

 نیترس بزرگ تر.  گردند، ترس و جهل اندی مالی شوند و مترصد آرامش خی می منتهی و درماندگأسی که به احساس ی عامل مهمدو

زرگ  بي و به هدفهادیشیندی بزرگ بياهای شوند که به رؤی به خود مانع از آن مدیهراس و ترد.  هم بوده استشهیدشمن شماست و هم

. دی کندایدست پ

 مانع از یجهل و نادان.دی صورت دهي کارنهی که در آن زمدی کنی مدای پيشتری هراس بد،ی کمتر بدانی رسد هر چه درباره موضوعی نظر مبه

 متقابلشان سبب ری تأثنهایا.  کنندی متی را تقوگریکدیترس و جهل . دی انجام بدهدی دهی را بهتر از آنچه امروز انجام مي شوند تا کاریآن م

. دی رو به رو گردی که با فلج ذهنود شیم

 و از هراس شما در آن دی افزای بر اعتماد به نفس شما میکسب علم و اطالع درباره هر موضوع. دی توجه کنيزی انگرتی به کشف حاما

 جادی الزم را در خود اریی و تغدیبه کار شو که دست دی رسی میتی کند، به موقعی مدای پشی مهارت شما افزاای دانش یوقت. کاهدی منهیزم

. دی صورت دهي کارطی شراردادنیی تغي شود که برای و اطالع مانع از آن ممنداشتن عل.دیکن
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دی کنی را خنثتانیهراسها

 واقع خواهان اگر به.  شماستي و آرزولی شدت مد،ی که با آن رو به رو هستیتیتنها محدود.  هراس و جهل، آرزو و دانش استپادزهر

 ي شما برالی مد،ی موضوع بداننی درباره اشتریو هر چه ب.  وجود نخواهد داشتدی به دست آوردی توانی آنچه مي برایتی محدودد،ی باشيزیچ

 یکه م دی آوری به دست ميشتری کند، اعتماد به نفس بی مدای پشی علم و اطالعتان افزایوقت.  شودی مشتریب نهی در آن زميانجام دادن کار

. دی آن کار را انجام بدهدیتوان

. دی کنی می اثرات خود محدود کننده هراس و جهل را خنثد،ی کنی مشتری و علم و اطالعتان را بدیی افزای خود مي و آرزولی مزانی بر میوقت

 مهم تانی که برايزی هر چه درباره چ.دی دهی مریی ترس و جهل را با شجاعت و اعتماد به نفس تغي و آرزو و دانش سرانجام جالی با مهمراه

. دی کنی به هدفتان حرکت میابی دستي برايشتری بنانی و با اطمدی کنی مدای به آن پیابی دستي برايشتری شجاع بد،یاموزی بشتریاست ب

دی مسئول هستشما

 راه نیدوم. اموزمی به هدفم الزم دارم، بدنی رسي توانم آنچه را که برای به دست آمد که دانستم می من زمانی زندگي راه گشانی ترعمده

 من ي برای کسستیدانستم قرار ن.  افتد مسئول هستمی اتفاق ممی حاصل شد که دانستم در قبال خودم و آنچه برای من زمانی زندگيگشا

.  تحقق آن خواسته تالش کنمي خواهم، خود من مسئول هستم که برای را ميزی چراگ.  بکنديکار

 داردی ذهن شما بستگ بهزی چهمه

 یاگر م.  شودی آغاز مي اشهی با اندد،ی را که بکنيهر کار.  ذهن استزی ساز همه چنهی وارد عمل شد که دانستم زمی سوم زماني گشاراه

 فکرتان را دیتدا با خود ابی زندگردادنیی تغيبرا. دی بدهریی درون خود را تغشهی انددی ابتدا باد،ی بدهریی از خود تغرونی را در بيزی چدیخواه

. دی بدهرییغت

 ی خود می فعلشهیشما با فکر و اند.دی کنی را خلق متانیای گذرد دنی که از ذهنتان ميری احساس و تصاوشه،ی از اندوستهی پیانی با جرشما

. دی خود را رقم بزنندهی آدیتوان

 باورقانون

 ی انباشت ميشتری باشد، احساس بشتریهر چه شدت باورتان ب.  کندی مدای تحقق پد،ی آنچه را که با احساستان باور کند،ی خاطر داشته باشبه

.  گذاردی می بر رفتار شما باقيشتری بری تأثنی و ادیکن

 تواند مانع از آن شود که به ی نمی عاملچی هد،ی باور بچسبنی به اطی و در هر شرادی خلق شده اتی موفقي که برادی باور باشنی قطعاً بر ااگر

. دی نکندای مورد نظرتان دست پتیوفقم

. ونددی پی باور شما به تحقق منی اد،ی سطح باال بهره داريهای و از توانمنددی هستی که انسان خوبدی قطعاً معتقد باشاگر

.  شماستی دروني شما نماد باورهایرونیرفتار ب. دی ببری خود پي به باورهادی دهی که انجام مي با نگاه کردن به کاردی توانیم
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 چگونه رفتار د،ی تحت فشار هستای ناراحت و ،ی عصبانی وقتدینی است که ببنی خود انی راستي بردن به باورهای پي راههانی از بهتریکی

.دی کنیم

 انتظاراتقانون

 سازد و ی شما را مشخص ميشهاانتظارات شما نگر.  کندی مدای تحقق پد،ی انتظار داشته باشنانی آنچه را که با اطمدی گوی انتظارات مقانون

 که موفق دیاگر انتظار داشته باش. دی تحقق بخشدی پرورانی رفتار کنند تا آنچه را در ذهن مي با شما به گونه اگرانی شود که دیسبب م

اگر انتظار . دیشو ی مشهور و سعادتمند مد،ی که مشهور و سعادتمند شودیاگر انتظار داشته باش. دی رسدی خواهتی به موفقرانجام سد،یشو

 نیهمه روزه صبح خود را با ا. دی و مثبت حرف بزندیشیندی مثبت بشهیهم.  شددی سالم و موفق خواهد،ی سالم و موفق شودیداشته باش

ا هم  رنیا. دی را انتظار داشته باشنهایو بعد در تمام مدت روز بهتر». خواهد افتادی جالباری امروز اتفاق بسدممعتق«: دیعبارت شروع کن

 از ثمرات و د،ی کنی مبرخورد ی نگرش با زندگنی با ایوقت.  با خود داردی مثبتي جنبه هافتدی بتانی بد، که براای خوب ،ی هر اتفاقدیبدان

. دی شویاثرات آن شگفت زده م

 مثبتانتظار

انتظار دارند که فروش .  افتدی اتفاق منی اشترمواقعی موفق شوند و بشیشاپیانتظار دارند که پ.  موفق از خود انتظار مثبت دارنداشخاص

.  کننددای دست پشانیانتظار دارند که سرانجام به هدفها. اموزندی بي بکنند، انتظار دارند از هر تجربه درس ارزشمنديشتریب

 که دی بگذارنیگر فرض را بر اا.  افتدی همان اتفاق مد،ی نگاه کنندهیهر طور که به آ.  خلق کردن آن استنده،ی آینی بشی پي راه برانیبهتر

. دی شوی تر منی گونه شادتر و خوش بنیا.  افتدی متانی اتفاق برانی گرفت، ادی بهره خواهندهی در آياز هر تجربه و حادثه ا

تی جذابقانون

 آهن کی شما دی گویم قانون نیا.  زندی و شکست را رقم متی قانون است که موفقنی از مردم مهم ترياری به اعتماد بستی جذابقانون

.  داشته باشدی که با افکار غالب شما هماهنگدی کنی خود جلب می را به زندگیطی و اشخاص و شرادی زنده هستيربا

هر چه مطمئن تر . دی کنی مدای به آن دست پيشتری با احتمال بد،ی فکر کنشتری بدی خواهی که ميزی قانون، هر چه درباره چنی ابراساس

 که دی هستیی خواهد داد شما در حکم آهن رباي رويشتری اتفاق با احتمال بنی اافت،ی دی دست خواهیف خود در زندگ که به هددیشو

. دی کنی به خود جلب مد،یآنچه را بخواه
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 و مطابقتی همخوانقانون

 از آن در درونتان يزی در واقع چد،ی کن خود نگاهرامونی در پنچهبه. درون شماستيای از دني شما نمودرونی بيای دندی گوی قانون منیا

 ی تواند به طور دائم در زندگی نميزیچ.  کنندی شما را منعکس می دورنری تصاو،ی ثروت، کار، روابط و سالمتیرونی بيایدن. وجود دارد

. دی بماند، مگر آنکه در درون خود آن را بخواهیشما باق

 را دوست گرانی قلب دمی از صمدی باست،ی نی هم کافشهیتنها در اند. دی محبت بکنشتریب گرانی به ددی تر، باندی داشتن روابط خوشايبرا

 در نکهی ايبرا.  افتدی بالفاصله اتفاق مریی تغنی خواهد کرد و گاه اریی روابط شما تغيای دند،ی شوي از درون انسان مهربان تریوقت. دیبدار

 در ذهن خودتان را دی باد،ی برسيشتری بی به سالمتنکهی ايبرا. دیدرون خود موفق تر گرد در دی باد،ی موفق تر شوی به لحاظ مالرونی بيایدن

. دینیموفق بب

 ریی نکته است که اشخاص با تغنی انقالب نسل من کشف انیبزرگ تر«: ، گفت1905 استاد دانشگاه هاروارد، در سال مز،ی جامیلی ودکتر

» . بدهندریی ذهن خود را تغیونری بي تواند جنبه های خود، میدادن نگرش ذهن

دیری خود را در دست بگی امور زندگسررشته

 که به چه دیری بگمی تصمدی توانی که مدیتنها شما هست.  ذهن شماستي و آن محتوادی است که بر آن کنترل کامل دارزی چکی تنها

. دی داراجی خودتان به آن احتي برای عالی زندگکیلق  خي است که برايزی کنترل، تنها چنی قدرت، انیا. دی فکر کندی خواهی میموضوع

 خود شهی اندیوقت. سازندی شما را متحول می اگر به درست و آگاهانه به کار گرفته شوند، زندگی و همخوانتی باور، انتظارات، جذابنیقوان

 خود ي به خواسته هادنی تحقق بخشي شد برادیمتوجه خواه.  خواهند کردریی باورها و اقداماتتان تغد،ی بدهریی تغتانیرا درباره هدفها

. دی دهی انجام مد،ی داراجی را که به آن احتيشتری بيکارها

 را به خود جلب ی عاليتهایشما اشخاص و موقع.  افتدی هم ماتفاق نی و افتد،ی بتانی برايندی که اتفاقات خوشادی شوی مدواری اموستهی پشما

.  کندی مدای و مطابقت پی درونتان همخوانيای شما با دنرونی بيایدن.دی کنیم

اشخاص مهربان، صبور و آرام که . موفق و ثروتمند دارندتی موفق و ثروتمند ذهنيانسانها.  مثبت برخوردارندی موفق از نگرش ذهنيانسانها

 اشخاص تی همان ذهنیوقت. ت هستند و ذهن خود مهربان و پر محبشهی دارند، در اندی و افراد خانواده خود رابطه خوبانیبا دوستان، آشنا

.دی کنی مدای آنها دست پي و تجربه هاجی به نتاي به زودد،ی کنجادی خود ارموفق را د

دی شروع کندی که هستیی همان جااز

. دینباشنگران . دی نداري موفقها از آن برخوردارند بهره اری که سای منابعای مناسب و ي فرصتهاالت،ی که از تحصدی است فکر کنممکن

 شروع چی است که با هی کسانتی انسانها، حکانی موفق ترتیحکا.  کنندی شروع مي محدودازاتی است که اغلب مردم با امتنی اتیواقع

. دندی رسرزشمند اجیکردند و به نتا
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 خوب هم التیم و تحص پول بودی پا گذاشتم که بی سالگستی به دوران بی در حالنکهی اي خوردم برای قبالً به حال خودم تأسف ممن

 ي دهند، به درد همان دانشگاهای که در دانشگاهها درس می مطالبنیشتریب. کنندینداشتم، بعد دانستم که اغلب مردم بدون پول شروع م

.  خورندی آنها به دردتان نمگری دد،یی آی مرونی بشگاه از دانیوقت.  خوردیم

.  کنمدای پی توانستم شغل خوبینم.  ندارمیبی نصرمی که از آن بهره بگیعیز استعداد طب ادمی از آن جهت به حال خود تأسف خوردم که دبعد

 خورند تا ی کنند و شکست میدانستم اغلب مردم بارها و بارها تالش م.  هم حال و روز مرا دارندنهی زمنی اغلب مردم در ادمیبعد فهم

.  رسندی متیسرانجام به موفق

.  هستندطی شرانیهمهمه در.دیرسی که سرانجام به خواسته خود مدیبدان ودیتالش کندیباد،یخواهی به آنچه مندی رسي است که برانی اتیواقع

می داريزی شگفت انگيایدن

 مناسب ي فرصتها،ی با هر زمانسهیدر مقا.  بشر استی دوران زندگنی بهترنیاحتماالً ا. می کنی می زندگيزی شگفت انگيای در دنامروزه

 ي است که خودتان برایتی آن محدودتیتنها محدود.  وجود نداردتانی به خواسته هادنی رسي برایتی محدودچیه. دی داراریت در اخيشتریب

. دیری گیمخودتان در نظر 

  شوندیمانع از آن م.دی بدهریی گذارند فکرتان را تغی هستند که نمی راحت دو مانع مهمالی فراگرفته شده و توجه به خی درماندگاحساس

. دیری خود در نظر بگي برای عالي و هدفهادی بزرگ فرو بروياهایکه در رؤ

 شجاعت و اعتماد به نفس رندی گی که از داشتن آرزو و دانش نشئت می مهمتیفیدو ک.  و آرزو و دانش استلی غلبه بر هراس و جهل، مراه

. دی دارازی به آن ني به هر خواسته ادنی تحقق بخشيهستند که برا

 ی تحقق آن در نظر مي برای زماند،ی کنی مکتوب مد،ی خواهیآنچه را که به واقع م.دی بخشی به هدفها، به آنها تحقق ماهای کردن رؤلید تببا

 و بعد همه دی هدف را مکتوب کننی به ایابیهدف و برنامه دست. دیری گی ممی تصمدی تحقق هدفتان الزم داري که برای و درباره تالشدیریگ

 می داشت و هرگز تسلدی دست از تالش برنخواهیطی شراچی که در هدی مصمم شوشیشاپیپ. دی صورت دهي به آن کاردنیرس يبراروزه 

.  شددینخواه

دی نکني بهانه سازد،ی کنشرفتیپ

» . دهندی خوب ارئه نملی دلکی آورند، اما هرگز ی هزار بهانه مکی شکست يبرا«: نوشتی زماننی توامارك

 دی را سرزنش نکردم و به حال خود تأسف نخوردم، به فکرم رسگرانی دیوقت.  کردمشرفتیدن را متوقف کردم، شروع به پ بهانه آوریوقت

 تحقق آنها تالش نمودم، احساس کردم ي کردم و براي شروع به هدف گذاریوقت.  برسمي بهترتی توانم انجام دهم که به موقعی میاقدامات

 ام ی زندگي هانهی زمری کردم، در سايریادگی گرفتم شروع به ی مادی دی آنچه را که بایوقت.  امگرفته  ام را در دستیسررشته امور زندگ

.  کردریی تغی شروع شد، طرز فکرم به کلمی به هدفهایابی دستیو وقت.موفق تر شدم
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ی دادن زندگرییتغ

 شما رونی بيای در دني شود و به زودی شروع مدر درون شما.  از ذهن استی حالتتیموفق.  مربوط به درون استی موضوعتیموفق

 بزرگ، با در نظر ياهایبا داشتن رؤ. دی گردی ملی تبدي به انسان بهترد،ی کنی و بهتر مدی دهی مریی فکرتان را تغیوقت.  گرددیمنعکس م

 تان را در ی آنها، سررشته امور زندگ تحققي برايزیبا مکتوب کردن هدفها و برنامه ر. دی شوی رهبر مکی به لیتبد جالب، ي اندهیگرفتن آ

. دی شوی می کتاب، متوقف ناشدننی اي هاهی توصتیبا رعا.دیری گیدست م

 ی عملناتیتمر

 می بهانه آوردن، تصميبه جا.دیری خود را به دست بگی در قبال زندگتی درصد مسئول100 که دی و مصمم شودیری بگمی از امروز تصم01

. دی کنشرفتی که پدیریبگ

 موجود تی که تنها محدوددی موضوع توجه کننیحاال به ا. دیی نمایی شناساد،ی کنیاستفاده م» توانمینم« مورد را که در آن از واژه کی 02

.  است که در ذهن شما وجود دارديزیچ

. دییایب رونی راحت بالی خنی از ادیستی که حاضر ندی موفق شده اي به قدری از زندگیی بخشهاای در کدام بخش 03

 خاص نهی زمنی که در ادیتصور کن. دی به خواسته خود برسدی شوند که نتوانی مانع از آن مدی که هراس و ترددی کنیی را شناساي انهی زم04

 د؟ی دهی را به شکل متفاوت انجام ميحاال چه کار.  شده استنی شما تضمتیموفق

 تانی اگر بهانه هاد؟ی کنی استفاده متانی به هدفهادنی رسيدست به کار نشدن برا ای نکردن و يری گمی تصمهی توجي از کدام بهانه برا05

 افتاد؟ ی میدرست نبودند، چه اتفاق

 را که الزم است، ي تا کاردییفزای دانش خود بزانی تا بالفاصله بر مدی بکندی توانیچه م.  هستنددی و آرزو و دانش پادزهر هراس و تردلی م06

 د؟یانجام بده

 نی خود در اشهی دادن اندریی با تغدی توانیچگونه م. دی کنیی شناسادی خود خلق کرده اشهی خود را که با اندی زندگيدی مهم و کلنهیم ز07

 د؟ی موفق تر گردنهیزم

دی متعهد شونهای به سطح بهتردنی رسيبرا:6 فصل

.  سازدی مشخص منهیدر هر زم نهای قرار گرفتن در سطح بهتري شخص را عمق تعهد او براکی ی زندگتیفیک

 ي لومباردنسیو- 

 ي هدفهانیی بزرگ در سر پروردن و تعياهایرؤ. خوردی دارند رقم می که شما را عقب نگه می با پاره کردن موانع ذهنتی شروع موفقنقطه

. دی کندای دست پدی خواهی خود می و احساس کردن است تا به آنچه در زندگدنیبزرگ نقطه شروع فکر کردن، د

 طهی در حژهی تان، به وی زندگي دارد که در انجام دادن کارهانی به ای بستگادی تا حدود زدی کنی و احساس مدیشی اندی درباره خود مآنچه

. دی کنی میابی خود را تا چه اندازه موفق ارز،ي کاريها
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 می حاال تصمنی همدیبا. دی متعهد شونهای به سطح بهتردنی رسي است که برانی درباره خود اشهی دادن اندریی تغي راههانی از قدرتمندتریکی

. دیری کنند قرار بگی متی شما فعالي کارنهی که در زمی درصد اول کسان10 و در جمع نهای که در صف بهتردیریبگ

 سطح متوسطها ری که زییهاآن. دهدی متوسط مي متوسط پاداشهايبازار به عملکردها.  پردازدی برتر مي برتر را به عملکرهاي پاداشهابازار،

.  کنندی مافتی حقوق اندك درای کارند و ی بای رند،ی گیقرار م

 خوب گذشتهي روزهاآن

 دی ورود به بازار، باي برایاما امروزه، حت. دی بودی کم و کاست می و بی عالدی خود باي کارنهی قرار گرفتن در رأس زمي بود که برایزمان

 روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بهتر دیبا. دی مرتب بهتر و باز هم بهتر بشودیبعد از ورود به بازار هم با. دی کم و کاست باشی و بیعال

. دی بمانی تا در کوران رقابت باقدیشو

 80ر  درصد فروشندگان برت20.  زنندی مبی صنعت را به جای درصد سود آن رشته 80 موفق ي درصد شرکتها20 ها، نهی زمی تمامدر

. دیری درصد قرار بگ20 نی است که در شمار انی شما افهیوظ.  دهندی به خود اختصاص مي انهیدرصد فروش را در هر زم

 عملکردي رویمنی ادرپوش

 يا هنهی در زمیی کنند که گوی درباره خود فکر ميموفقها طور.  استي و آرزو و بلندپروازدی مردان و زنان موفق امتیفی کنی مهم تردیشا

 که ی خواهند از هر سطحیآنها م. رندی گی خود در نظر مي برای عالي اشخاص هدفهانیا.  هستندنی و بهتری خود در سطح عاليکار

. دی کار را بکننی همدیشما هم با.  اند، موفق تر ظاهر گردندشده در آن موفق گرانید

 و خود را تا د،ی شوی خود ارزش قائل مي تا چه اندازه برا دهد کهیعزت نفس شما نشان م.  شما سطح عزت نفس شماستتی شخصجوهر

 ی و الهام شما را مشخص مزهی انگاق،ی اشت،ي انرژزانی شماست که متی شخصيرویعزت نفس منبع ن. دی کنی میابیچه اندازه موفق ارز

. دی شوی موفق تر مدی بکن کهي در هر کارد،ی بگذاريشتری و به خود احترام بدی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب. سازد

دی چه بهتر انجام بدههر

 قلب می که از صمدی بگذارقی به خود احترام عمدی توانی میتنها زمان.  هستندتی سکه شخصکی ي دو روی شخصی نفس و اثربخشعزت

. دارد سالم انسان ضرورت کامل تی شخصي برای شخصياحساس توانمند. دی خوب هستدی کنی که مي در کاردیخود بدان

 بزرگ مستلزم آن است که از تیموفق. دی از شجاعت و اعتماد به نفس فراوان برخوردار باشدی خود باي به حداکثر توانمنددنی رسيبرا

. دی فراگرفته شده را پاره کنی و درمانگأسی ي و بندهادیموضع راحت خارج شو

 مداومت د،ی دوست داشته باششتریهر چه خودتان را ب. دی شویم باشد، قدرتمندتر، مثبت تر و مصمم تر شتری چه عزت نفس شما بهر

. دی دهی به خرج ميشتریب
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 الزم مطلقشرط

به . دی هستي خوب و قودی کنی که مي در کاردی قلب بدانمی مگر آنکه از صمد،ی موفق باشای به واقع شاد دی توانی است که نمنی اتیواقع

 ي تا آنچه را که برادی و به نقاط دور دست برودی بپردازيشتری بي بهاد،ی غلبه کنی هر مانع که بردی مصمم شودی است که بالی دلنیهم

. دی به دست آورد،یاج داری احتتیموفق

و .  کنندی شدن فکر نمنی از مردم هرگز به بهتریمیبخش عظ. دی کنی است که تصور ميزی به اوج، ساده تر از آن چدنی رسخوشبختانه،

 یاغلب کسان. رندی اشخاص متوسط قرار بگفی تا در ردزندی ری مرونی ذهن آنها عبور کند، بالفاصله آن را از ذهن خود ب ازشهی اندنیاگر ا

 در دی خواهیاما شما که م.  تماشا کنندونیزی دهند با دوستانشان وقت صرف کنند، به خانه بروند و تلوی محی هستند ترجماکه در اطراف ش

. دی را پشت سر گذاشته اگرانی که ددی شوی زود متوجه میلی خدیری قرار بگنهای بهترفیرد

دی را به وجود آوريروزی پهیحاش

 آن بارها و تی دهد و حقانی محی و شکست را توضتی مفهوم موفقنیا.  است»يروزی پهیحاش« مفهوم تی اصول موفقنی از مهم تریکی

 رسد یبه نظر م.  کندجادی اجی در نتایمی تواند تفاوت عظی ميکوچک در توانمند يتفاوتها: دی گوی اصل منیا.  استدهیبارها به اثبات رس

.  دهدی مریی را به شدت تغجی بهتر بودن نتای اندکنیاما هم.  بهتر هستندهی از بقی تنها کمي انهی زمرکه اشخاص برتر در ه

 دهد که به صف مقدم ی میتی امنهی به شما حاشنیا. دیش بهتر باهی درصد از بق3 تنها يدی مهم و کلي هانهی است در زمی واقع، کافدر

 مرتب بهتر و نی و تمريریادگی با دی توانیم. دی کنشتری بگرانی از دجی فاصله خود را به تدردی توانی مد،ی جلو زدی کمیوقت. دی شوتیهدا

. دیری گی خود قرار ميرشته کار درصد موفقها در 5 ی در صد و حت10 سرانجام در جمع ،ی خط مشنیبا ا. دی شورباز هم بهت

 کنندهنیی تعي هانهیزم

 ي هستند که برایی کننده آنهانیی تعي هانهیزم. دی چند مورد از کارتان حداقل مهارت را داشته باشای کی در دی بادی موفق شونکهی ايبرا

 تا در دیزی بري و بعد برنامه ادی کنیی کننده را شناسانیی تعي هانهی زمنی است که انی شما افهیوظ. دی باشي در آن قودی باتی به موفقدنیرس

. دی الزم را به دست آوريهای از آنها توانمندکی ره

 ظاهر فیضع. باشندی انجام دادن درست کارها مي براي الزم و ضروري مهارتهانهای ارای زمی داده انام»يدیکل« ها نهی زمنی آن جهت به ااز

 د،ی به دست آوريدی کلي هانهی زمنی که در اي اجهی نتنی ترفیضع. دی برسی شود که به عملکرد عالیآن م مانع از نهای از اکیشدن در هر 

.  سازدی ممشخص تتانی شما در کل فعالتیوفق مزانیم

دی کنیی خود را شناسايدی کليمهارتها

 فروش به هفت نهی مثال، در زميبرا.  نمودییار شناسا تحقق آن کي الزم برايدی کلي توان با توجه به مهارتهای مطلوب را مجهی نتای کار هر

 يدی کلنهی هفت زمنیا. دی مطلوب برسجی تواند مانع از آن گردد که به نتای موارد منی از اکیضعف داشتن در هر . می رسی ميدی کلنهیزم
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 خدمت خود به عنوان ایارائه محصول )4 (،يشتر مازی نای مسئله ییشناسا)3( اعتماد وارتباط مؤثر، جادیا)2 (،یابی يمشتر) 1: ( ازدعبارتن

 ری سایفروش مجدد و معرف)7( به توافق، دنیرس)6 (ها،یپاسخ دادن به اعتراضات و نگران)5 (،ي مشترازی برطرف کننده نیراه حل قطع

. سازدیمدتان را مشخص م بخصوص درآنهی عملکرد شما در آن زمد،ی عمل کنفی ضعي انهیاگر در هر زم. ي مشتري بالقوه از سودارانیخر

) 4 (ط،یانتخاب کارکنان واجد شرا)3 (،یسازمانده)2 (،يزیبرنامه ر)1:( وجود دارد که عبارتند ازيدی کلنهی هفت زمزی نتیری مددر

 د،یاش بی عالگری موارد دی مورد در تمامکیاگر به جز . یگزارش ده)7( وج،ی نتايریاندازه گ)6 (،ینظارت و سرپرست)5 (ار،ی اختضیتفو

. دی موفق ظاهر شوری مدکی شود که به عنوان ی مانع از آن مییا مورد به تنهکیآن 

 مطلوب با چهار مورد رو به رو ی به سالمتدنی رسي مثال، برايبرا.  وجود دارندتی موفقيدی هم عوامل مهم و کلبی زندگنهی هر زمدر

 از ی شما ناشی مسائل مربوط به سالمتی تمامباًیتقر. استراحت مناسب) 4(ورزش مناسب، )3(وزن مناسب، )2( مناسب، يغذا)1: (میهست

.  چهار مورد استنی ااز یکینقص و کمبود در 

. دیی داشت نماادی و بعد دی مشخص کنقاًی را دقنهایا. دی شغل خود را مشخص سازيدی کلي حوزه هادی بانهای قرار گرفتن در صف بهتريبرا

 عملکرد خود را در هر زانی مدی رود، برسی که انتظار آن از شما میجی تا به نتادی کنهی تهبی به ترتدیجام ده اندی که باییکارها از یفهرست

. دی با خود صادق باشد؟ی باشی مفی ضعنهی در کدام زمد؟ی هستي قونهیدر کدام زم.دیی مشخص نمايدی کلي حوزه هانی از اکی

دیی عملکرد را مشخص نمايارهایمع

 د،ی بهبود حاصل کني انهی در هر زمدیاگر بخواه. دی باشد که خودتان را وزن کننی ادی کارتان بانی اولد،ی از وزن خود بکاهدی خواهی ماگر

. دی بهتر تالش کنطی قرارگرفتن در شرايو بعد، از آن نقطه برا. دی تا چه اندازه خوب هستنهی که در آن زمدینی ببدیابتدا با

 خود ي برانهی در هر حوزه و زم10 تا 1 از يازی امتد،ی سطح خود عمل کننی تا در بهتردی برسیجی به چه نتادیا بدی از آنکه مشخص نمودپس

 شما در هر ازی امتدی انجام دهی کارتان را به طرز عالدی بتواننکهی ايبرا.  دهدی را به شما مازی امتنیشتری ب10 و ن،ی کمتر1.دیریدر نظر بگ

. دی شوي قونهی تا در آن زمدیری بگمی تصمدی کمتر از آن بود، باای و 7 شما ازی امتنهیاگر در هر زم.  باشد7ز عدد  باالتر ادی بايدی کلحوزه

 ي هانهی از زمیکی نیا. دی شکل خود به دست آورنی ترعی را در سرجهی نتنیشتری بدی که بتواندی شروع کنیی برنامه خود را از جاشهیهم

 سرعت نیشتری با بنهی که در آن زمدی و بر آن شودی را انتخاب کنازی امتنی با کمترنهیزم. دی تر هستفیضع است که در آن از همه يدیکل

. دییاممکن رشد نم

هر چه کارتان را بهتر انجام . کندی خاص بهتر منهی شما را در آن زمجی نتاد،ی برداريدی کلي هانهی بهتر ظاهر شدن در زمي که برای قدمهر

. دی کنی مدای پي احساس بهترد،ی به خودتان احترام بگذارشتریچه بهر.دی گذاریبه خودتان احترام م ودی دارین را دوست مخودتاشتریبد،یده
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ی شخصکی استراتژيزی ربرنامه

 ی مقی تشوياما اشخاص به طور انفراد. دارندکی استراتژيزی به برنامه راجی همه قبول داشتند که شرکتها احتستم،ی تجارت قرن بيای دندر

 شرکت کیامروزه، هر فرد درست مانند . متفاوت استطی شراکم،ی و ستیاما در قرن ب.  خود انتخاب کنندي برای شخصيشدند تا هدفها

.  داشته باشدی شخصکی استراتژيزی برنامه ردیبا

 ي تر و مفصل تری طوالنيونه برنامه ها گنیا. دیری گی در نظر مي تجارالتی تشککی شما خودتان را ،ی شخصکی استراتژيزی برنامه ردر

. دی کنی خود لحاظ می زندگي همه اجزايتهای هدفها و فعاليبرا

 تی خود را به واقعی آتيای تا رؤدی به خرج دهيشتری و تالش بي انرژدیبا.دی خود فکر کنندهی به آدی باشتری بی از هر زمانسهی در مقاامروز،

. دیش افتد کنترل کامل داشته بای متانی که برای بر هر اتفاقدیبا. دی کنتیری خودتان را مدیتر از هر زمان بهدیبا. دیی نمالیدر لحظه حال تبد

 حاضران در جلسهمشارکت

 ی دستشان را بلند متی درصد جمع15 تا 10 معموالً»د؟ی کنی خودتان کار ميچند نفر از شما برا«: پرسمی از حاضران در جلسه مگاه

.  مانمی بعد منتظر مو»د؟یچند نفر از شما به واقع در استخدام خود هست»« پرسمی کنم و می مکث ميابعد لحظه . کنند

.  روندی باال میکی یکی گذرد که دستها ی نميرید. شوندی اندازند و دوباره متوجه من می به من و بعد به خودشان می جلسه نگاهحاضران

.  کنندیار م خودشان کي شوند که در واقع برایهمه متوجه م

 است که شما نی اتیواقع. دی کار کنيگری شخص دي جز خودتان برادی است که فکر کننی ادی که ممکن است بکنی اشتباهنی تربزرگ

بدون . دی شوی که بازنشسته می زمانتا دی کنی خود را انتخاب می شغل زندگنیاز همان زمان که اول.دی کنی خودتان کار مي براشهیهم

 دی هستی شرکت خدمات شخصکی سیشما رئ. دی کند، شما در استخدام خود هستی چک حقوق شما را امضاء می چه کسکهنیتوجه به ا

 زانی مد،ی کنی نمای دی کنی که میی کارهاریدر بلند مدت، تحت تأث. ستی جز خود شما نی کارمند کسکی و آن دی کارمند دارکیکه تنها 

. دی مذاکره کنستانیبا رئ ودیستی به خود بانهیی آنی ترکی نزدي رو به رودی باد،ی خواهی ميترشیحقوق باگر.دی سازیمشخص مدرآمدخود را

دی سازی درآمد خود را مشخص مشما

 کنند که ی منیی تعی صنعت آنها را عواملای ساختار پرداخت دستمزد در حرفه ندی گویم.  کنندی باره با من بحث منی اغلب در ااشخاص

آنها هستند .  صنعت کار کنندای در آن حرفه رندی گی ممی خوشان هستند که تصمنی امی گویاما بعد به آنها م. بر آن ندارند ی کنترلچیآنها ه

. آنها در فهرست حقوق خودشان هستند.آنها مسئول هستند. بمانندی خواهند در آن حرفه باقی مرندی گی ممیکه تصم

 تینه شکا«:  گفتی میزرائلی دنیبنجام. دی بدهرییودتان مربوط است که آن بخش را تغ به خد،یستی نی از کارتان راضی از هر بخشاگر

 آن، يبه جا. دی کردن از آن هدر ندهتی گله و شکاي وقتتان را براد،ی آی از کارتان خوشتان نمیاگر از بخش».دی بدهحی و نه توضد،یکن

. دی صورت دهيکار
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 شما ی در زندگیهر تحول. دیری و رفتار شما سبب شده که در آنجا قرار بگمی تصمد،یه قرار دار کیی در هر جادی مهم توجه داشته باشنی ابه

 خود در ي جز آنچه برایتیمحدود. دی خودتان هستسی شما رئد،یشما مسئول هست. دی دهی نمای دی دهی دارد که انجام میی به کارهایبستگ

.  نداردی وجود خارجدیری گینظر م

ي استراتژهدف

 ی کنند فاصله می کار ميگری شخص دي کنند برای مفکر که ی کسانی از تمامد،یری گی در نظر می شخصی خود را شرکت خدماتیوقت

 بلندمدت برنامه يشما برا. دی کنی توجه می شخصکی استراتژيزی به برنامه رد،یری گی سررشته امور کارتان را در دست میوقت. دیریگ

. دی کنی ميزیر

 نیشتری است که بنی تجارت ايای در دنکی استراتژيزیهدف برنامه ر.  استادی زاری بسی و شخصی شرکتيزی برنامه رانی تشابه موجوه

 ي شرکت را به گونه ايتهای است که منابع و فعالنی اکی استراتژيهدف همه برنامه ها. دی به دست آوري گذارهی سرماي را رویبازده

.  به دست دهديشتری بی مالیازده کنند که بيزیبرنامه ر

 ی صورت متیری که در مدیهمه اقدامات.  دهدشی است که نسبت بازده به نهاده را افزانی اکی استراتژيزی زبان ساده، هدف برنامه ربه

.  کنددای پشی افزاهی سرمای سود دهزانی است که منیهدف ا. دی به دست آيشتری است که پول بنی اي براردیگ

ي انرژی بازدهشیافزا

 کی استراتژيزیبرنامه ر.  استي انرژی شما همان بازدهی سهام شخصی بازدهم،یری سهام در نظر بگی را بازدهی مالهی سرمای بازدهاگر

 تی و کمتیفی تا کدی نظر کندی تجدي خود به گونه ايتهای در فعالدیبا.  تان توجه داردی دوباره زندگی و سازماندهی به سازماندهیشخص

. ابدی شی افزادی آوری خود به دست می زندگي ساعتها و روزهاي گذارهیماسر که از یپاداش

 شما قبالً به انی از اطرافياری است که بسی منطقی هدفنیا.دی درآمدتان را دو برابر کنندهی در سه تا پنج سال آدی گرفته امی تصممی کنفرض

اما . دی خود را نسبت به نهاده تان دو برابر بکنی است که بازدهی کاف.ستی هدف آن قدرها دشوار ننی به ادنیرس.  انددهی رستی موقعنیا

. دی دهلی و تحودی بگذاريشتری نهاده بدی باد،ی بکنيشتری برداشت بنکهی ايبرا

 شماي برترنهیزم

هر .  است»ي برترنهیزم «ای ،ی رقابتازی کننده امتنیی عامل تعنی است؟ی چي شکست هر شرکت تجارای تی کننده موفقنیی مهم تععامل

 را برطرف انی مشتريازهای تواند نی خود مي بهتر از رقباي انهی کند که در زمی آورد و سود می در بازار دوام میشرکت تنها در صورت

.  ماندی می شرکتها ظاهر شود، در بازار باقری بهتر از سایی هانهی در زمتواند که بيتا روز. سازد

 از ي محروم باشند به زودی رقابتازی که از امتییشرکتها. زندی می شرکت را رقمي و بقای، فروش، سود ده رشدزانی می رقابتازی امتنیا

.  برخوردار باشندی رقابتازی امتنی دهند که از ای ميگری دي را به شرکتهاشانی روند و جای مرونیبازار ب
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 منحصر به ي انهی در زمدیبا. دی برخوردار باشی رقابتازی از امتدین با شرکت خودتاسیشما به عنوان رئ. دیستی نی قاعده مستثننی هم از اشما

. دی کم و کاست باشی و بی عالدی کنی که مي در کاردیبا. دیفرد باش

 دشواريروزیپ

 اری آموزش بسبرنامه استخدام و به دنبال آن.  سهام و اوراق بهادار شروع به کار کردی مؤسسه مالکی از دوستان من در یکی سال قبل، چند

 اوراق بهادار را گرفت، به او دفترچه نهی کار در زمتی سرانجام مدرك صالحیوقت.آموزش فروش هم در عمل وجود نداشت.  بودیفن

 يرید. نمودی زد و محصولش را ارائه می زنگ مدی رسی به هر که دستش مدیاو با. بود»شکار دالر« و گفتند که به د تلفن دادنيراهنما

.  شکل فروش کردن استنی دشوارترنی ادی رسجهی نتنیاو به انگذشت که 

 مشاور بزرگ و موفق در امور کی به لی او را متحول ساخت و سبب شد که تبدطی به ذهنش خطور کرد که شراي از روزها فکریکی اما

 گرفت که می تصمنیبنابرا.  شودیم ظاهر ی دارد که چگونه در صحبت تلفننی به ای او بستگزی که همه چدی رسجهی نتنیاو به ا.  بشودیمال

 مختلف شرکت ی آموزشيدر دوره ها.  مؤثر کردی مکالمات تلفننهیشروع به خواندن کتاب در زم.  به اوج مهارت برسدیدر صحبت تلفن

.  ببردی زد، پی که با او حرف مي در مشتردی مورد ترد19 توانست به ی شد که مي کار قونی در اياو به قدر. نمود

 خود را ي درصد تماسها99او .  دالر درآمد داردونیلی م5 ساالنه انشی مشتري و فروش اوراق بهادار برادی خري شخص در ازانی اامروزه،

 د؟ی بکندیشما چه با.  چون و چراستی استاد بکی ی کند، اما در صحبت تلفنی مالقات مانشیاو به ندرت با مشتر.  دهدی انجام میتلفن

نی تمرکی

 توانم همه مبلغ مورد انتظارم را به ی انجام بدهم، میبه خوب.......اگر بتوانم«:دی کنلی جمله را تکمنیا:  کنمی اشاره مینی به تمرنجای ادر

. دی را پر کنی است که محل خالنیکار شما ا».دست آورم

 و دی داشتی جادو مي گذارد؟ اگر عصای مي شما بر جا را بر درآمدری تأثنیشتری بد،ی انجام دهی تک مهارت است که اگر آن را به خوبکدام

 جواب شما هر چه د؟ی کردی کدام بخش از کارتان را انتخاب مد،یافتی ی دست مادی زاری کارتان به سطح مهارت بسي از بخشهاکیدر هر 

. دییفزای خود بي بر مهارتهانهی در آن زمدی شماست که باينه مهم کاری زمنیباشد، ا

 باشد و به آن بها گرانی دازی مورد ندیکار شما با.دی انجام بدهی را فوق العاده عالي که کاردی شوی در کارتان موفق می در صورتشما

 د،یتوجه داشته باش. دی انجام بدهی آن را به طرز عالدی توانی انجام بدهند، شما هم می توانند به طرز عالی مگرانی را که ديهر کار. بدهند

.  درصد صف آخر قرار داشتند10 در ی درصد اول صف مقدم هستند، زمان10شماره  که در یسانهمه ک

 که دی صف جلو برونی و بعد آن قدر در اد،ی ابتدا داخل صف شودیبا.  کردی عمل مفی ضعي کند روزی عمل می که امروزه عالی کسهر

. دیری قرار بگاول درصد 10 فیدر رد
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دی خود را مشخص کنی رقابتازیامت

 قرار دارم؟ کدام یمن در کدام کار در حد عال» من کدام است؟ی رقابتازیامت«: استنی ادی از خود بپرسدی توانی که می سؤاالتنی از اولیکی

 د؟ی هستی عالنهی در کدام زمد؟ی دهی انجام ميگریکاراست که آن را بهتر از هر شخص د

 من چه خواهد ی رقابتازی امتندهی که در آن شاغل هستم، در سه تا پنج سال آینعتبا توجه به روند کار در ص«: باشدنی ادی دوم شما باسؤال

 ی و به اطراف خود نگاهدی حرکت کنندهی پنج سال آای به سه دی کند، و اگر بتواندای که هستند ادامه پی شکلنی به همطیاگر شرا» بود؟

شود؟  به نحو احسن انجام دی در آن زمان کدام کار است که باد،یندازیب

 برخوردارند و در ی رقابتازی که امروزه از کدام امتستندیمطمئن ن.  سؤال با مشکل رو به رو هستندنی از اشخاص در جواب دادن به ااریبس

 ی شغلندهی آی ممکن است خطر بزرگد،ی اشخاص باشنیاگر شما در شمار ا.  چه خواهد بودندهی آنها در آی رقابتازی دانند که امتی نمجهینت

.  کنددیتهدما را ش

 بالقوه شمای رقابتازیامت

 تواند ی چه منهی آن زمد،ی کامالً برجسته باشنهی زمکی در دیاگر بتوان»  باشد؟دی شما چه بای رقابتازیامت«:می رسی مي به سؤال بعدنجای ادر

 ی مهارت به سطح واقعاً عالکیاگر قرار باشد در «: دیاز آنها بپرس. دی همکارانتان سؤال کنای سی را از رئنی اد،یستیباشد؟ اگر مطمئن ن

»  بگذارد؟ي را بر جاری تأثنیشتری کار من بجی نتاي تواند روی کدام مهارت است که مبرسم،

 گرانی از دد،ی را دارازی ننیشتری که به کدام مهارت بدی داردیاگر ترد. دی دانی جوابش را مد،ی کنی سؤال را مطرح منی انکهی به محض اشما

. دی حد مطلوب برسبه تا در آن مهارت دی فراهم سازیطی شراد،ی کرددای سؤال را پنی جواب ایوقت.دی کنینظرخواه

 کارکناناخراج

 یبعد در اقدام.  کنندی باره حکم اخراج همه را صادر مکی کنند و به ی همه کارکنان خود را جمع منی تمرکی از شرکتها به عنوان یبعض

 کار را انجام بدهند، در نی خواهند ای خواهند بکنند، چگونه می شرکت چه مي پرسند برای مجدد آنها، از هر کدام مبه منظور استخدام

. دی افزای بر درآمدها خود می کار آنها چه مبلغي خواهند و شرکت در ازای می مبلغه کارشان چيازا

 گونه فکر نیاغلب کارکنان قبالً درباره کارشان ا. شوندی مجی گنی تمرنی اانی از کارکنان در جرياری بسد،ی طور که متوجه هستهمان

. نکرده اند

 راهکارها را ارائه دهد نیدتری و مفنی رقابت کنند و به هر کس که بهترگرانی با ددی هر کدام بادی گوی شرکت به کارکنان مسی رئبعد

.  شودی آن کار بخصوص انتخاب مي تصديبرا
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دی کنیچه م که دی مشخص کنقاًیدق

 را که ي کارنی ارزشمند تردی خواستی اگر مد،یسی کارتان بنوي برايشنهادی خواستند پی و از شما مدی گرفتی قرار متی موقعنی شما در ااگر

 د؟ی فروختی چگونه خودتان را به استخدام کننده مد؟ی دادی محی چگونه خودتان را توضد،ی مشخص سازد،ی دهی شرکت انجام ميبرا

 يهای توانمندنده،ی سازد؟ در آی مزی متماگرانی که شما را از ددی برخوردارییهای شما در کجاست؟ از چه توانمندی واقعي و توانمندتیصالح

 د؟ی شوی مد،ی کنی مافتی که دری حقوقستهی که شادی دهی انجام مي و توانمندتی صالحنیشتری تواند باشد؟ کدام کار را با بیشما چه م

.  ضرورت داردتی شما به موفقیابی دستي برادی دهی سؤاالت منی ابه که یپاسخ

د؟ی چه اندازه خوب هستتا

 د،ی خوب باشی است؟ اگر به راستادی شما زي تقاضا براایآ: دی چقدر خوب هستدی کنی که مي در کاردی متوجه شوی به سادگدی توانیم

 سفارشات شما زانی مد،ی کنی خود کار مياگر برا.  شودی شغل مشنهادیما پمرتب به ش.  خواهند شما را استخدام کنندی موستهی پگرانید

 ي خواسته ایوقت.  کنندی مهی توصگرانی کار و محصول شما را به دوستهی پانی و مشتردیی آی انجام دادن آن برنمعهده است که از يبه حد

 دی بروابانی به آن سمت خدی توانی تان به وجود آمد، می کار فعلي برای اگر مشکلدی دانیم.دی مناسب برخورداری شغلتی از امند،یداشته باش

. دی کندای پيگریو شغل د

 خود ندهی و بر آدی کنی مدای پینسبت به خود احساس عال. دی افراد در حرفه خود هستنی از بهتریکی که دی دانی مد،ی مرحله برسنی به ایوقت

. دی گردیمسلط م

دیم بده انجاد،ی را که دوست داريکار

 راتیی با توجه به تغد،ی باشی عالدی کنی که مي در کارشیشاپیاگر پ. دی کندای کارتان را پي برترنهی زمدی توانی چگونه مدی است ندانممکن

 سطح نیآنچه باعث شد شما امروزه در ا. دی باشيگری در شغل دگری ممکن است چند سال دوندد،ی پی ما به وقوع ميای که در دنیعیسر

.  نباشدی کافندهی در آتی موفقي ممکن است براد،یری بگقرار

 ی کار مورد عالقه شان را انجام مشهی موفق هميانسانها. می کنی برخورد مشهی دادن فکر و اندریی تغي اجزانی از مهم تریکی به نجای ادر

اگر «: دیاز خود بپرس. کار را بکنندنیحاضرند که ا به آنها پول ندهد، ی اگر کسیحت. برندی دهند که از آن لذت می را انجام ميکار. دهند

»  کردم؟ی خود انتخاب مي را برای را انجام دهم، چه شغلي توانستم هر کاریبه آن اندازه پول داشتم که م

ند، شغل  دالر به دست آورونیلی مکی مردم اگر تی اکثرد؟ی آیم شما به وجود ی در زندگيریی چه تغد،ی دالر بشوونیلی مکی برنده اگر

 که در موضع خطر دی بداند،ی کشی تان می دالر دست از کار فعلونیلی مکی که با برنده شدن دی کنیاگر فکر م.  کنندی خود را رها میفعل

. دی کنی خود را تلف می بدان معناست که در حال حاضر زندگنیا. دیقرار دار
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دی بری لذت مي از چه کاردینیبب

اغلب اشخاص .  دهندی برند، و آن را با تمام وجود انجام می کنند لذت می که مي از کارندی گویون استثنا م خودساخته بديونرهایمسل

 آنها در حیکار و تفر» . روز کار نکرده امکی ی ام حتیدر زندگ«:ندی گوی از آنها میبعض.  کنندی کنند که اصوالً کار نمیموفق احساس م

 و درباره شندی اندی به آن مستند،ی سر کار نیوقت.  شوندیاز آن دو از کجا شروع و به کجا ختم م کی دانند هر ی است نمه شدختهیهم آم

.  شوندی سر کار هستند، در آن غرق میو وقت.  زنندیاش حرف م

 دای خودتان را پ آلدهی باشد که کار انی ادیکار شما با. دی از آنها لذت ببرياری از بسدی توانی که وجود دارد، مي متعددي جمع کارهااز

. دی ببربی نصی آن درآمد خوبهی خاطر فراوان بدهد و از ناحتی که به شما نشاط و رضادی بکني کاردیبا. دیکن

 گذاردی مي بر جاي از خود آثارتیموفق

 پاداش و نیشتریبکدام کار . دی است که به گذشته خود فکر کننی منحصر به فرد ايهای خاص و توانمندي استعدادهایی شروع شناسانقطه

 خاطر را به شما داده است؟ تیرضا

 که از آن ي در کارشهی شما همد؟ی گرفتی مي نمره بهتری در چه درسد؟ی بردی لذت را منیشتری از کدام درس بد،ی خواندی درس میوقت

. دی شوی موفق تر مدیلذت ببر

 شتری درباره اش بدیبخواه. دیاموزی بيشتری درباره آن مطالب بدی است که بخواهنی ادی کنی که مي مناسب بودن کاري از نشانه هایکی

.  که در آن کار موفق شده انددینی بنشی کساننیو در ضمن، به تحس. دیدرباره اش حرف بزن. دی و بداندیبخوان

دی خود بازگردی دوران کودکبه

در آن . دی بردی لذت مشتری بي از چه کاری سالگ14 تا 7 یسن در فاصله دینیبب.  استی نگاه کردن به دوران کودکندهی آی بررسي برایراه

 ی اگر به خاطر نمد؟ی بردی لذت مشتری بياز چه کار. دی انجام بدهد،ی بری را که از آن لذت مي کاردی توانستی میسن و سال به راحت

. دی بردی لذت مییا دارند که از چه کارهادیآنها معموالً به . دی را از پدر و مادرتان سؤال کننی اد،یآور

 14 تا 7 ی او در فاصله سنیوقت.  اصل در مورد او کاربرد کامل داشته استنی گفت که ای ممیشهای از شرکت کنندگان در همایکی

 نگذشت که يرید.  بسازدمای ماند تا مدل هواپی مداری وقت بریاو هر شب تا د.  بسازدمای برد، دوست داشت که مدل هواپی به سر میسالگ

 نیبا ا.  شدندی ساخت که از دور کنترل مي بزرگ تريماهای بزرگ تر شد، هواپیوقت.  کوچک کردي موتورهاای مایروع به ساختن هواپش

.  کردی شد شرکت می که در سراسر کشور برگزار می در مسابقاتماهایهواپ

در .  شخص در حال حاضر سه شرکت داردنیا. کرد لی تحصیی فضای مهندسنهی را تمام کرد، وارد دانشگاه شد و در زمرستانی دبیوقت

 راتی دهد و در شرکت سوم تعمی اجاره ممای هواپگرشی کند، در شرکت دی می کوچک را طراحيماهای شرکتها او هواپنی از ایکی

 روز کار کی ی اش حتی کند در زندگی شود و احساس می دالر بالغ مونیلی منی که ثروتش به چندت گفیاو م.  دهدی انجام ممایهواپ

.  سال نداشت35 از شیو تازه او هنوز ب. دادی دوست داشت، انجام می را که در جوانياو هنوز کار.نکرده است
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 مهم بودناحساس

 باز تانی او را برای کند تا من فلسفه زندگی احساس مهم بودن مي انهی که شخص در چه زمدییبه من بگو«: نوشتی زمانی کارنگلید

 نیشتری بي دهد؟ از انجام دادن چه کاری که به شما احساس عزت نفس مستی دهد؟ چیکه به شما احساس مهم بودن م ستیچ» .میبگو

 د؟ی بریلذت را م

 و بعد دی بری لذت را منیشتری بي از انجام دادن چه کاردی است که بداننی اتی اسرار موفقنی از بزرگ تریکی گفت که ی زمانلی هناپلئون

 کنند ی را که فکر ميآنها کار.  دهندی کار را انجام منیاغلب اشخاص عکس ا.دی آن کار امرار معاش بکنهیکه از ناح دی کندای پیراه

 از همان دی است که شما بای در حالنیو ا.  از آن به دست آورند که به کار مورد عالقه شان بپردازندی دهند تا پولی انجام مد،یمجبورند و با

. دی شوی گونه مرتب در کار بهتر و باز هم بهتر منیا. دیتان را انجام بدهآغاز، کار مورد عالقه 

دی رو به رو شوتهای واقعبا

 خصوص به نی در ا12بعداً در فصل . دی کنجادی شجاعت را در خود اتیفی است که کنی دادن طرز فکر اریی تغي بخشهانی از مهم تریکی

 ای آد؟ی دهی انجام می کار مناسبای آدینی که ببدی شجاعت آن را داشته باشدی بامی گوی اندازه منی همنجایاما در ا.  پردازمی ميشتری بلیتفص

. دی داری اشتباه قدم برمری در مسدی شاد؟ی بری به سر میدر رابطه مناسب

 خورند ی میی کنند، بعد به جایم حرکت لی است که انگار با دنده عقب اتومبنی دارند اهی که با بقی در ارتباط با شغل و مناسباتهای بعضکار

 که آنچه را نی روشن و واضح ندارند و بنابراي اشخاص هدفهانیا.  افتاده استی شوند تا بدانند چه کرده اند و چه اتفاقی مادهی پلیو از اتومب

 ی شغلری دهند تا درباره مسی اجازه مسشانیآنها به رئ.  کندی شود، قبول مشنهادی را که به آنها پيهر کار. رندی پذی مفتد،ی اتفاق بشانیبرا

. ردی بگمیآنها تصم

 شود و ی مي گونه سالها سپرنیا.  کنندی که چک حقوق آنها را امضاء مردی گی قرار می گذرد که همه کارشان بر محور کسانی نميرید

.  پروراندندیدر سر م ییاهای خواهد و قبالً چه رؤی توجه کرده باشند که کودك درونشان چه منی آنکه آنها به ایب

دی خود صادق باشبا

در .  رفته بودی صرف شام به رستورانياو گفت برا. اشاره کردیی به ماجرایونیزی برنامه تلوکی در ،ی کمپبل، استاد اسطوره شناسژوزف

غذا را آوردند، کودکشان در  یوقت.  آنها نشستند و سفارش غذا دادندي کنارزی به اتفاق کودك کم سال خود سر مي زمان، زن و شوهرنیا

اما پسر همچنان از .ي بخوردی با،ی اگر دوست نداشته باشی شد و گفت حتیپدرش عصبان. غذا را دوست نداردنی که اتمقام اعتراض گف

را  يمن در تمام مدت عمرم کار. ي چه که دوست نداریعنی«: گونه گفتادی فریی پدرش با صدانکهی کرد تا ای ميخوردن غذا خود دار

» .که دوست نداشتم، انجام دادم

 که یی را به انجام دادن کارهاي از مردم عمرياریبس. برندی به سر متی موقعنی از مردم در اياری در ادامه مطالبش گفت که بسکمپبل

.  هرگز شجاعت آن را نداشته اند که کار مورد عالقه خود را انجام بدهندرایز.  خواستند، گذراندندی مگرانید
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 و همان دی بری لذت مشتری بي از چه کاردینی و ببدی خود نگاه کنی به زندگدیبا. دی کار مورد عالقه تان را انجام بدهدی اضافه کرد باپبلکم

. دیکار را انجام بده

دی فاصله گرفتن باشآماده

از آن فاصله گرفتند و .  برندیشان لذت نم هستند که متوجه شدند از کاری مردان و زنان جامعه کساننی و خوشبخت ترنی از شادترياریبس

 خود را يآنها صادقانه استعدادها. برندیم لذت ي برخوردار بودند که بدانند از چه کاریآنها از شجاعت. به کار مورد عالقه شان پرداختند

.  آنها را متحول ساختی زندگنیو ا. مرور کردند

دی گوش بدهگرانی صحبت دبه

 نده،ی آي و دورنمادی رسی کردم داشت به انتها می که در آن زمان ميکار.  برمی لذت مشتری بير افتادم که از چه کار فکنی قبل، به اسالها

 آن قدرها ی خواهم بکنم، ولی داشتم که چه می مشخصدهیدر ضمن، گر چه ا. آن قدرها درخشان نبود،يبه سبب اوضاع و احوال اقتصاد

. مطمئن نبودم

 شی و همایاگر درس بده«: مکث گفتيو او بدون لحظه ا.  بکنم بهتر استي به نظر او چه کاردمی از دوستانم پرسیکی زمان، از نی ادر

» . مناسب تر استتی براي از هر کار،یبرگزار کن

 در آن ادیکمه ز بکنم ي مشکل بود همه توانم را صرف انجام دادن کارمیاما برا.  کردمی بود که شخصاً به آن فکر ميزی همان چقاًی دقنیا

 وحال آنکه دی هستي که مناسب چه کارندی توانند به شما بگوی اغلب مانی تجربه به من نشان داد که دوستان و اطرافنیاما ا. تجربه نداشتم

. دی را نداننی ممکن است انخودتا

. دی شناسد سؤال کنی می که شما را به خوبی را از کسنی اد،ی برخورداری از استعداد کافي انهی که در چه زمدی دانی وجه نمچی به هاگر

. دی مناسب هستي چه کاري که براندی گوی شنماسند و به شما عالقه و توجه دارند اغلب به شما می که شما را میکسان

 شمای قلبيآرزو

 کار را نی ادی توانی شما م کهی تواند به شکلی کس نمچیه.دی انجام دادن آن خلق شده اي است که برای بخصوصزی شما آن چی قلبيآرزو

 است که از فاصله ي ایقی موسي صداهیشب. خودش فرا خوانده استي است که احتماالً سالها شما را به سمت و سوي کارنیا. انجام بدهد

.  نظر شما را به خودش جلب کرده استی از دوران کودککه است ي کارنیا. دی رسیدور به گوش م

 ی مد،ی تا آن کار را انجام دهدی کردی مجادی در خود ادی که بایراتیی در اعماق وجودتان از تغدیشا. دی نزده ا درباره آنی تاکنون حرفدیشا

. دیدیترس

 ی می است که چه کسنیمهم ا.دی هستی که چه کسستیمهم ن«:سدی نوی مد،ی درون خود را کشف کنيروی باتِرورت، در کتاب نکیار

» .دی بشودیتوان
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. دی کندای که در درون شما وجود دارد دست پي به استعداددی و بکوشدی کن گفته توجهنی ابه

دینی ببد،ی را آن طور که هستخود

 که دیری بپذد،ی کامالً صادقانه داشته باشي رفتاردیبا. دینی ببد،ی است که خود را آن طور که هستنی ای شخصي رهبري از نشانه هایکی

خود را .  در محل کارتان استی از عملکرد عالی ناشی که پاداش عالدیریبپذ. دی خود هستیدمات شرکت خسیشما رئ.دیکامالً مسئول هست

 قرار يگری که کس ددیبدان.دی کنيزی خود را برنامه ری زندگي اجزادیبا. دی کنی نگاه ميگری انگار به شخص دد،ینیک ببیبه شکل استراتژ

 نی از بهتریکی به لی تا تبددیری خود را در نظر بگی و شغلی شخصشرفتی و پي بهساز برنامهدی که بادیشما هست.  بکندي کارتانی براستین

. دیواشخاص موجود در کارتان بش

دیزی و برنامه بردیشیندی بکیاستراتژ

 نهایا. زد تان را متحول سای بدهد و زندگریی شما را تغجی تواند نتای وجود دارد که مي متعددمی مفاهی شخصکی استراتژيزی برنامه ردر

. دی را دنبال کنتانی برنامه هايشتری بیی شوند با کارآی هستند که سبب مییراهها

دی بکشخط

 که دیحاال تصور کن.دی خود بکشيتهای همه فعالری زیخط. نام داده ام»  در مبدأ صفردنیشیاند« است که به آن يزی مفهوم، آن چنیاول

 داشتم، از وارد شدن و ی خود را می من وجود دارد که اگر علم و اطالع فعلی در زندگيزی چایآ«:دیاز خود بپرس.دی کنیدوباره شروع م

 »دم؟ی ورزی ميدست زدن به آن خود دار

 کنم، آنها ی با شرکتها مشاوره میاغلب اوقات وقت.دی و به آن جواب بدهدی است که ممکن است از خود بپرسی سؤاالتنی از مهم تریکی نیا

با داشتن علم و اطالع امروز، اگر : پرسمیمن از آنها م. ندیفزای بی محصول بخصوصای خدمت دی توانند بر تولیه چگونه م پرسند کیاز من م

 د؟ی کردی کار را منی اد،ی خدمت بپردازای محصول نی ادی از امروز به تولدی خواستی مشد یقرار م

 محصول نی ادی کنم تولی مهیو من به آنها توص.  کردندی کار را نمنی هرگز ا با داشتن علم و اطالع امروزشانندی گوی اغلب در جوابم مآنها

.  خدمت را متوقف سازندای

دیری را به سمت آتش بگتانیپاها

 نی اگر جوابتان مثبت است، بهترد؟ی پرداختی به آن نمد،ی داشتی تان وجود دارد که اگر علم و اطالع امروزتان را می در زندگي کارایآ

. دی خود خارج کنيتهای است که آن کار را از فهرست فعالنی ادی بکندی توانی م کهيکار
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 اگر جواب د؟ی آوردی نمي به آن رود،ی ـ که اگر علم و اطالع امروزتان را داشتي تجارای ی شما وجود داردـ شخصی در زندگي رابطه اایآ

 رابطه نی توانم به ای میچگونه و به چه سرعت«:دیاز خود بپرس. دیرج شو رابطه خانی از ادی توانی که چگونه مدی فکر کننیمثبت است، به ا

 »دهم؟خاتمه ب

 د؟ی پرداختی به آن نمد،ی هست که اگر علم و اطالع امروزتان را داشتي کارایآ.دی کسب و کار و حرفه خود فکر کنبه

 خود هم ی و احساسی فرصتيهای گذارهی بلکه به سرماد،یکن توجه ني گذارهیتنها به سرما. دی فکر کنتانیهای گذارهی سرانجام، به سرماو

 ی اگر به گذشته باز مموجودتان، با توجه به علم و اطالع ای دهد؟ آی شما وجود دارد که به شما تنش می در زندگيزی چایآ. دیفکر کن

. دی اگر جوابتان مثبت است، از آن هم صرفنظر کند؟ی آن کار را انجام بدهدی حاضر بودد،یگشت

 شمایی دارانیارزشمندتر

 ی و وقتدی داريشما زمان محدود. دی آی منبع شما به حساب منی ترابی در ضمن کمنیا.  شما وقت و زمان شماستیی دارانیارزشمندتر

.  استینزمان فاسد شد.  استي امر ضرورتی به موفقدنی رسيزمان برا. دی آن را به دست آوردی توانی نمگرید رود،ی زمان از دست منیا

. دیکنی زمان چگونه استفاده منیکه از ا داردنی به ای شما بستگی زندگتیفیتوان گفت کیم.دییفزایب بر زمان خوددیتوانید،نمیتالش کنهرقدر

 زمانتجارب

 به اطراف دین توایم. دی کنی معاوضه مدی خواهی که می و پاداشجیشما زمان خود را با نتا.  تجارت استکی ی به نوعی در زندگيزی چهر

 ی زمان راضنی تجارت خود تا اجی از نتاایآ. دی هستي که چگونه تاجردی خود، بداني تجارتی و با در نظر گرفتن موقعدیخود نگاه کن

 د؟یهست

 در نیو ا.  کنندی دالر معاوضه م250,000 مدت را با نی هم همهایبعض.  کنندی دالر معاوضه م25,000 زمان خود را در سال با هایبعض

.  کندی درآمد کسب ميگری از آنها ده برابر دیکیاما .  داشته باشندکسانی و علم و اطالع التی تحصزانی است که ممکن است میحال

 يگری از ديبهتر»تاجر« نفر کی گر،یبه عبارت د. داردگرانی متفاوت از دي اشهی درآمد دارد، رفتار و اندشتری که بی کسرفتی توان پذیم

 ی مانی به کارش پارتری کند و دی کند، زودتر کارش را شروع می اطالعات خود را به روز موستهی دارد و پيشتری اطالعات ب نفرکی. است

.  باشدنی همدیهدف شما هم با.  زندی جلو مهی شخص به سرعت از بقنی گذرد که ایم نيرید. دهد

 شما محدود استزمان

 دهد که ی امروز ما نشان می زندگي جنبه هایتمام. دی صرف کنی آن را به شکل متفاوتدی توانی اما مد،ی زمان را پس انداز کندی توانینم

 زمان خود را در لحظه حال به شکل دی باد،ی داشته باشی متفاوتندهی آدی خواهیاگر م. میزمان خود را در گذشته چگونه صرف کرده ا

. دی صرف کنيگرید
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 رفته نی از بشهی همي براد،ی پول را مصرف کنایاگر زمان .دی کني گذارهی سرماای آن را صرف دی توانیم.  مانند پول استی به شکلزمان

 دای دست پيشتری بی به بازدهندهی در آد،ی کني گذارهی پول خود را عاقالنه سرماایاما اگر زمان .دیری آن را بازپس بگدی توانی نمگرید. است

. دی کنیم

 ای زمان خود را عاقالنه ای باره که آنیانتخاب در ا.  انتخاب استکی نی داشته باشد، مباجیصرف زمان احت و به دی را که انجام بدهي کارهر

 کیاگر زمان خود را صرف .  از دست رفته استشهی همي زمان شما براد،یاما هر کدام را که انتخاب کن. دی کنی عاقالنه صرف مریغ

. دی بکنگری دتی که آن را صرف فعالدیندار به همان اندازه گذشت زمان گری دد،ی کنتیفعال

 را به ی بازدهنیشتری را که بییتهای همه فعالدیبا. دی کم ارزش بکني زمان خود را صرف کارهادینبا. دی نسبت به زمان حسادت بورزدیبا

. دیی تان حذف نماي دهند، از برنامه کاریشما نم

 پارتواصل

 لفردوپارتویو.  مشهور است،ییایتالی، اقتصاد دان ا»اصل پارتو« است، که به 20 به 80 قانون کیتژ استرايزی در برنامه رگری مهم دمفهوم

 یاگر فهرست.  شماستتی درصد فعال20 از ی شما ناشجی درصد نتا80 قاعده، نیبراساس ا.  نوشتسی در سوئ1895 اصل را در سال نیا

.  کنندی ارزش مدی تولگری مورد د8 از شیو مورد آنها ب دد،ی کنهی تهدی روز بعد انجام بدهدی که باي کار10از 

 مطلوب شما را جی درصد نتا20 درصد کار که تنها 80. شما هستندتی بخش فعالنی و پرچالش ترنی دشوارترت،ی درصد فعال20 نی ااما

 کارها لزوماً نیدارند، هر چند ا ساده تر ي به انجام دادن کارهاشیانسانها گرا.  هستندیحی ساده و تفري شوند اغلب کارهایسبب م

 ي وسوسه که کارهانی در برابر ادی باد،ی استفاده را ببرنیشتری خود بيتهای و فعالي گذارهی سرماقی از دقادی بتواننکهیا يبرا. ستندیارزشمند ن

. دی بورزي خودداردیساده را ابتدا انجام بده

دی داشته باشکی استراتژیابی خود بازاريبرا

مؤثر واقع شدن در هر . دیری خود خدماتتان در نظر بگیابی را در بازارکی استراتژری چهار متغدی خود، بای شرکت خدماتسیعنوان رئ به شما

بخش )3(تفاوت قائل شدن، )2( کردن، یتخصص)1: ( عبارتند ازنهایا.  سازدی شما را مشخص مندهی درآمد و آنه،ی چهار زمنی از اکی

 و ی نقش اساسدی دهی که ارائه می خدمتای هر محصول تی موفقي و براي در مورد هر کار و حرفه اتیهار فعال چنیا.زتمرک) 4 (،يریپذ

.  دارنديدیکل

 در حرفه خودتخصص

اشخاص موفق در . دی شکل خود انجام بدهنی به بهتردی خواهی را مي خود چه کاري کاری معناست که در زندگنی کردن کار بدیتخصص

 ی متنوع و مختلف نميآنها زمان و استعداد خود را صرف کارها.  کنندی کردن توجه می دادن، به تخصصتی عموميا به جا هنهی زمیتمام

.  مورد خاص توجه دارندکی هکنند، بلکه در هر لحظه ب
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فروشنده موفق هم  کی. دی رسی ميشتری ذکر بانی شايتهای شود، به موفققی دقی جنبه تخصصکی ي اگر روي اقتصادتی تجارت و فعالکی

.  شودی و منحصر به فردتر کار کند، موفق تر می تخصصي هانهی اگر در زمیهر انسان موفق.  شودی مقی دقی فروش محصول خاصيرو

 د،ی خود برستی فعالطهی حسی به رئدی اگر بخواهد؟ی شوقی دقي انهی در چه زمدی خواهی مندهی شما کدام است؟ در آی تخصصنهی امروز زماما

 د؟ی بکندی باچه

دی مجزا کنگرانی را از دخود

 نیا.  وجود داشته باشدانی مشتري محصول و خدمات شما براانی می تفاوتدی است که بانی در حرفه و کار شما اکی اصل استراتژنیدوم

.  اغلب فروشهاستتی موفقدیکل

 دی توانی گونه است که منیا. دی گذاری مشی را به نمایر متفاوت و رفتادی کنی رقبا جدا مری معناست که خودتان را از سانی بدي گذارتفاوت

. دی برسي و برترازی با رقبا به امتسهیدر مقا

يدی مهم و کلسؤال

شرکتها ریخدمات ساایمحصوالت  خدمت شما ازچه لحاظ برایمحصول «:دی پرسیمهم از شما ماری بسي مشترکی دیکنتصور

 د؟یگفتیچه مدارد، يبرتربازارمحصوالت موجود درریچه لحاظ به سا محصول شما ازدیگفتیکه مراربوداگر قد؟یدادی میچه جواب»دارد؟یبرتر

 د،ی فروش کنشتری بدی خواهیاما اگر م. ستندی دهند مطمئن نی سؤال منی که به ای صاحبان کاالها درباره جوابی از فروشندگان و حتياریبس

.  محصوالت موجود در بازار بهتر استریچه لحاظ از سا از دی فروشی که می محصولدی بدانقاًی دقدیبا

 ی که مدیشما از کدام مهارت منحصر به فرد برخوردار.دی سؤال را از خودتان بکننی ادی هم بای شخصکی استراتژيزی برنامه رنهی زمدر

 د؟یری قرار بگگرانی مقدم بر ددین شما مهم است تا به کمک آن بتواي برای داشتن چه مهارتد؟ی ظاهر شوگرانی موفق تر از ددیتوان

دی کنیی خود را شناسای آرمانانیمشتر

 کار نی ايبرا. دی کني خود را طبقه بندانی بازارها و مشتردی باگر،یبه عبارت د.  کردن استي در تجارت بخش بندکی استراتژنهی زمنیسوم

.  شما سود ببرندیصص تخنهی توانند از زمی مشتری بانی کدام دسته از مشتردی مشخص کندیبا

 دارند؟ ی هستند؟ کجا هستند؟ چه وجه مشترکی چه کساننهایا. دی کنیی خود را شناسای آل و آرماندهی اانی مشتردی با،ي بخش بندانی جردر

 یابیار بازنیشتریامروزه، ب.رهی برخوردارند؟ و غی آنها چقدر است؟ از چه سمت و تجاربالتی دارند؟ درآمد و سطح تحصیچه سن و سال

.  هستندی آل شما چه کساندهی اانی که مشتردی بداندیبا.ردی پذی انجام می فرعيهای بخش بندی و حتيدبراساس بخش بن

دی خود را متمرکز سازيانرژ
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 و هاینرژ ای تمامدی بتواندیبا. باشدی مهم تر است، تمرکز ميگری از هر مورد دیابی در فروش و بازاردی که شاک،ی استراتژری متغنیچهارم

 در همه تی اصل ضامن موفقکیتمرکز . دی را دارتی شانس موفقنیشتری که در آن بدی متمرکز کنیی و بازارهاانی مشتريمنابع خود را رو

.  هاستنهیزم

 در برابر شکستتیموفق

 از فروش ی در آن ناشتی از فروش کم، و موفقی ناشي تجاريتهای به عمل آمده، مشخص است که شکست در فعاليهای توجه به بررسبا

.  استادیز

 باشد که خدمات نی ادی هدفتان باد،ی بکنی شخصکی استراتژيزی خودتان برنامه ري برادی خواهی شرکت خود که مسی به عنوان رئشما

. مرکز است و تي بخش بند،ي کردن، تفاوت گذاردای کار تخصص پنیالزمه ا. دی حد ممکن آن به فروش برساننیشتری خود را در بیشخص

 دو یکی نی در ادی کنی و بعد سعدی برستی سطح موفقنیشتری دو کار به بای کی در انجام دادن دی باخود حرفه و ی زندگسیشما به عنوان رئ

. دی مرتب بهتر شونهیزم

دی فوق العاده هستشما

 از آن گرانی که ددی برخوردارییهایاز توانمند.دی اافتهی منحصر به فرد تولد يشما با استعدادها. دی است که شما فوق العاده هستنی اتیواقع

.  افتدی هرگز اتفاق نمنیو در واقع، ا.  استاردیلی م50 به کی دو نفر مثل هم باشند نکهیاحتمال ا.ستندیبرخوردار ن

شما در وجود . باشد و تصورات مانند شما برخوردار التی ها، احساسات، تحصشهی تجارت، نقطه نظرها، اندبی که از ترکستی نیکس

شما .دی آنژ هستکلیشما مانند تخته سنگ مرمر م. دی خود برسي به همه خواسته هادی توانی که مدی برخورداري ايخود از چنان توانمند

. دی ظاهر شودی که بادیر هستی شاهکار کم نظکیچونان 

 متمرکز ي مادرزاديهای توانمندنی اي و بعد رودی کنییا خود را شناسيهای توانمنددی شود که بتوانی شما مبی نصی زمانمی عظتیموفق

 ی مد،ی شده ای طراحي چه کاري که برادی واگر بداندی شده ايزی برنامه ری خاصي هانهی در زمتی موفقي ماند که شما برای منیبه ا.دیگرد

. دی برستی در تمام مدت عمرشان به موفقنیری در مدت چند سال به اندازه سادیتوان

دی را به شانس واگذار نکنيزیچ

.  داردی به شما بستگزی که همه چدی بداندیبا. دیمنتظر معجزه نباش.دی را به شانس و تصادف واگذار نکنيزیچ

 دی که عاشقانه آن را دوست داري کاري رودیری بگمی از قبل تصمد،ی صرف کني کاري عمرتان را قرار است روهی بقدی دانی که میی آنجااز

. دی برسد،ی خواهیبه آنچه م. دی بالقوه خود استفاده کنيهای از توانمنددی توانیم. دیمتمرکز شو
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 ی را منیشما ا. دی خود مثبت نگاه کنندهی و به آد،یشیندیدرباره حرفه تان مثبت ب. دیری سطح باال در نظر بگيارهای خود معی زندگي برادیبا

 که چه دیدی رسجهی نتنی به ایوقت.دی انجام بدهی آن را به همان خوبدی توانی، شما هم م انجام بدهندی به خوبگرانی را که دي هر کاردیدان

. دی گردی می شما موجود متوقف نشدنجهیدر نت. دی به آن بکوشدنی تحقق بخشي با تمام وجود براد،ی خواهیم

 ی عملناتیتمر

 دهد؟ ی بودن منی تر به شما احساس مهمتی کدام فعالد؟ی بری به واقع لذت مي از چه کار01

 به دنی رسي و برادی کار را هدف خود قرار دهنی کدام کار است؟ انی اد،ی کندای دست پي توانمندنیشتری به بي در کاردی اگر بتوان02

. دی تالش کننهی زمنی در اي توانمندنیشتریب

 د؟ی ها در کجا قرار دارنهی زمنی از اکی، شما در هر 10 تا 1 اسی در کار شما کدام هستند؟ براساس مقيدی کلي حوزه ها03

 گذارد؟ ی شما می را بر زندگری تأثنیشتری بد،ی کدام مهارت است که اگر آن را به دست آور04

 کدام است؟ دی بکندی توانی که در کارتان می اقدامنی بهترد؟ی هستنی در سطح بهتري انهی در چه زم05

 رساند؟ ی را به شما و شرکت شما مدهی فانیشتری کدام کار است که بد،ی واحد انجام بده کارکی در تمام مدت روز دی اگر بتوان06

 می کار عظکی خود ی در زندگدیاگر بتوان. دی انجام دادن آن، متولد شده اي را که براي همان کاردـی کنیی خود را شناسای قلبي آرزو07

 آن کدام کار خواهد بود؟ د،یانجام بده

دیص بها بدهبه اشخا:7 فصل

. ردی گی نشئت مهایروزی و پتهای است که از آن تمام موفقيزی خاك حاصلخی شخصروابط

نی استبن

 نقش يگری از هر تک عامل دشی شما بشرفتی پزانی سعادت و مت،ی شناسند، در موفقی و آنها هم شما را مدی شناسی که آنها را میاشخاص

.  کنددای ذکر دست پانی شاتیند به موفق توای نمیی کس به تنهاچیه.  کنندی ميباز

 و اشخاص را مالقات دی هم اگر کتاب نخوانگریپنج سال د«: دی گوی جونز میدوست من چارل. زندی روابط حرف اول را م،ی زندگدر

» . داشتدی حال و روز امروزتان را خواهد،ینکن

 که انتخاب اشخاص دی رسجهی نتنی در دانشگاه هاروارد، به اقیتحق سال 25 کتاب جامعه موفق، بعد از سندهی مک لالند، نودیوی ددکتر

 شیشهای شرکت کنندگان در همازی دانشگاه و نالنیمک لالند با فارغ التحص. گذاردی مری شما تأثتی موفقي روی از هر عاملشیمرجع ب

حرفه ها و مشاغل پر . خود بهره فراوان برده بودندي از آنها از آموخته هاياریبس.  اشخاص را تحت نظر گرفتنی االهامصاحبه کرد و بعد س

.  خود کرده بودندبی را نصيدرآمد
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 در ی اتفاق افتاده بود؟ وقتنیچرا ا.  استفاده کنندتی به موفقدنیرس ي که به دست آورده اند برای از آنها نتوانسته بودند از اطالعاتياری بساما

 رابطه داشتند، معاشرت تی موفقشرفتهی پي که قبل از شرکت در دوره های با همان کسان اشخاصنی نمود، معلوم شد که ای باره بررسنیا

.  کننددای پریی بودند، نتوانستند که تغهای همان قبلنهاو چون اشخاص مرجع آ. ماندندبندی پایمی قدي به همان روشهانیبنابرا.  کردندیم

 مرجع شماگروه

 اشخاص حاضر د،ی که عضو باشیالتیدر هر سازمان و تشک.دیری گی را مشابه آنها در نظر م هستند که شما خودی مرجع شما اشخاصگروه

.  شوندی شما محسوب می اشخاص رجوعالتیدر آن تشک

گروه مرجع شما نفوذ . دیری گی را فرا مدنشانی طرز لباش پوشی و آرزوها و حتدهای رفتار، صحبت، امنها،ی شما طرز تلق،ی از مدتبعد

و .دی بخشی خود را مطابق رفتار آنها قوام مي هاشهیشما هدفها، رفتارها و اند.  گذارندی مي بر جادی شوی که شما میتیخص بر شيدیشد

. دی کنی در نوجوانها مشاهده موستهی را به طور پنیا

دی بکندی جديانتخابها

 شود که ی حاصل می درون شما زمانيای عمده در دنراتییتغ.  شودی درون شما شروع ميای در دنریی شما با تغرونی بيای در دنراتیی تغتمام

 خود را در جمع اشخاص ای و دی کنی انتخاب ميدی گروه مرجع جدیوقت. دی بدهریی تغد،ی راکه با آنها مرواده و معاشرت داریاشخاص

. دی کنی مریی به طور ناخودآگاه شروع به تغد،ینی بی میمتفاوت

 کار کرده ام که عمداً اشخاص ي شماری با مردان و زنان بمی و سفرهاهای سخنرانانیمن در جر.  شودی می به سرعت عملریی تغندی فرانیا

 واقع در يایدرباره خود و دن. بودکرده ریی زود طرز فکرشان تغیلیخ.  معاشر شده انديدیبا اشخاص جد.  داده اندرییمرجع خود را تغ

. دندیشی اندی ميگری به شکل درامونشانیپ

دی شوی همان مد،یشیندی طور بهر

 همان شد،یندی انسان هر طور که بگر،یبه عبارت د.  درون شماستيای شما، نماد دنرونی بيای که دندی گوی می مطابقت و همخوانقانون

کتاب حاضر  ی اصلامی پنیا.  شودی برداشتتان از جهان عوض مد،ی است که هر طور در ذهن خود را تصور کننی حرف انی ايمعنا.  شودیم

 هستند که با یموفقها کسان.  شما حضور دارندی هستند که در زندگی و احساس شما اشخاصشهی بر اندرگذاری عوامل تأثنی ترمهم. است

.  هستند که با اشخاص ناموفق معاشرندیو ناموفقها کسان.  کنندیاشخاص موفق معاشرت م

دی شکل بدهيدی مرجع جدگروه

 آنها را ی که در زندگدی معاشرت کنی با کساندیری بگمی امروز تصمنی از همد،ی بدهریی تان را تغی فکر و زندگدی خواهی می به راستاگر

 ی از آنها مطالبدی که بتواندی معاشرت کنیبا کسان. دی کنی و به چشم خوب نگاهشان مدی گذاری به آنها احترام مد،ی کنی منیتحس
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 خود در ي را برالی قبنی از اییارهای معیوقت.  به آنها شوندهی فرزندانتان بزرگ شدند، شبی وقتدیه که بخوادی معاشرت کنینبا کسا. دیاموزیب

.  شودی کند و متحول می مریی تان تغی تمام زندگد،یری گینظر م

دی کنجادی از آن خود را اشبکه

 ی و آنها هم متقابالً مدی بر آنها نفوذ داشته باشدی توانیم هستند که ی کساننهایا.  شودی ملی تشکدی شناسی که آنها را مي شما از افرادشبکه

.  در رابطه هستندي هستند که با اشخاص موفق پرشماری کسان،ی اشخاص در جامعه ما، در هر سطحنیموفق تر. توانند بر شما نفوذ کنند

. دی کار را بکننی ادی توانی شما هم م. اشخاص موفق را مالقات کنندنی کنند تا ایم ی سازماندهي خود را به گونه ایزندگآنها 

 ی شروع مي معدودياغلب آنها با تماسها.  روندی مگری به سراغ صنعت دی از صنعتای و گری به شهر دي از مردان و زنان از شهرياریبس

 است که نی افتد؟ علتش ای می اتفاقنیچرا چن.  شوندی مدی کار جدنهی اشخاص در زمنی گذرد که محترم تری نميری حال، دنیکنند، و با ا

. ندی نمای خود استفاده می خالق در زندگيردازاز اصول شبکه پ

.  کنندجادی استهی گذارند تا روابط خوب و شای را به اجرا مییآنها برنامه ها.  آورندی به وجود ميدی جدی رجوعي بالفاصله گروههاآنها

دی خود را بنا کنشبکه

 برجسته جامعه خود را تی شخص100 خود نام ادداشتی در دفترچه ندهی سال آکیدر شش ماه تا . میس ری می مهمنی به تمرنجای ادر

 به د،ی آوری خود به دست مرامونی پيای و دني خبري برنامه هاشها،ی هماات،ی را از روزنامه ها، نشری اسامنی که ایدر حال. دی کنادداشتی

 يشتری و هر چه شمار بد،ی را بشناسيشتری هر چه شمار بدیتوجه داشته باش. دی داشته باشیقات با آنها مالدی توانی مچگونه که دی فکر کننیا

.  شددی خود موفق تر خواهی زندگنهیشما را بشناسند و درباره تان نظر مثبت داشته باشند، در هر زم

 دای را پی نامیوقت. دی اشخاص در تماس شونی ا بادی کنیسع. دی اضافه کنی به طور منظم بر اسامدی با،ي نفر10 فهرست نی اهی از تهپس

 و نظرتان را درباره دی بفرستي او نامه اي است که برانی راه انیساده تر. دیری با او تماس بگدی توانی که چگونه مدی فکر کننی به اد،یکرد

. دییبگو کی که به دست آورده تبریتی به او به خاطر موفقایو . دیسی جالب است، بنوشی که برایموضوع

 به ای جواب نامه تان را بدهد و دیسی نوی که به او نامه می کسدیانتظار نداشته باش. دی باشبای صبور و شکد،یی افزای خود مي بر تماسهایوقت

 او کار دی نامه، متوجه شونی پس از نوشتن نخستدیشا. دی هستدنیشما در حال بذر پاش.  تا شما را مالقات کنددیایبدر خانه و محل کارتان 

.  گذارندی مي خود را بر جاری نامه ها تأثنیبه مرور و با گذشت زمان، ا. دیسیمجدداً به او نامه بنو.  کرده استیجالب

دی به خرج بدهییبای و شکصبر

وار از  نکی کتاب و گاه کی قطعه شعر، کی شهیهم.سمی نوی کنم نامه می که با آنها در سرتاسر کشور مالقات می مرتب به کسانمن

 ی که مییحاال به هر جا.  هزاران نفر انجام داده امدی صدها و شاي کار را برانی گذشته اي سالهایط.  فرستمی آنها مي را برامیهایسخنران

.  نوشته امي نامه اشانی شوند که برای مادآوری و ندی آی من مزدروم اشخاص به ن
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 به نزد من آمد و گفت که شی از اشخاص برجسته آن همایکی. شرکت کرده بودم ی عالشی هماکی در نگتن،ی سال قبل، در شهر واشچند

 کرده ی نفر با نفوذ معرفنیاو تاکنون مرا به چند. بار با او مالقات کردمنیبعد از مالقات آن روز، چند. نوشته امي نامه اشیپنج سال قبل برا

.  نامه ساده شروع شده اندکی با نوشتن نهایهمه ا.  کرده استی به من کمک فراواندی جدوابط رنیا. است

دی کنتی تان را تقوحرفه

 خود ی گردد و در شبکه ارتباطی دنبال کارمند میکس. شوندی تماس و ارتباط پر مقی از طرکای و آمری درصد کارها در جوامع غرب85

.  شودیشغل م نی عهده دار ای کسجهی گردد و در نتیموضوع دهان به دهان م. سازدیموضوع را مطرح م

 يدی کار جدیوقت. داده اندریی شان را تغي کاری خود زندگي تر کردن تماسهاعی اند که با وسدهی رسجهی نتنی از اشخاص به اياریبس

. پرداختنددی او به کار جدهی کردند و به توصدای را پی کردند، آدم مناسبیانتخاب م

دی باشوندهیپ

 منظم آنها با يری خودساخته به وجود آمده است، درگيونرهایلی مردان و زنان و منی موفق تر که ازي و عمده شبکه سازی اصلتوجه

.  به آنها کمک کنندی خاصنهی است که بتوانند در زمیگروهها، باشگاهها و اشخاص

 فراهم آورم يشتری بیشبکه دوست به باشگاهها و سازمانها، توانستم وستنی و پگری شهر به شهر دکی را تجربه کردم که با رفتن از نی اشخصاً

 دنی رسي ممکن است براگرانی آورم و حال آنکه دی را در مدت چند سال به دست متهای موفقنیمن ا.  گردملی نايشتری بيشرفتهایو به پ

.  داشته باشداجی سال وقت احت20 تا 10 تی موفقطح سنیبه هم

 درصد افراد 90 تا 80 است که ي کارنیا.دی و به خانه خود برودیها شرکت نکن صرفاً در جلسه د،یوندی پی مي انجمن حرفه اکی به یوقت

 خود بی نصيشتری بدهی سود و فاد،ی کنی مری خودتان را با آنها درگی ببرند، اما وقتي در آن سازمان سودتیممکن است از عضو.  کنندیم

. دی سازیم

دی کنهی خود راهدوقت

 د،ی را انجام بدهیی که کارهادیداوطلب شو. دیاوری دست را باال بی که به راحتدی عادت کند،ی کنی شرکت مي اتهی در جلسه کمیوقت

. دی را که الزم است، انجام بدهي کاردیداوطلب شو. دیسی را بنوی مطالبدیداوطلب شو

 درصد 20 کمتر از ي اتهیهر کمدر .  دهندی کار را انجام منیشتری درصد اشخاص ب10 کمتر از ،یدر هر سازمان: قرار استنی از اقاعده

. دیری درصد قرار بگ20 ای 10 نی باشد که در جمع انی ادیهدف شما با.  دهندی درصد کارها را انجام م80 از شیاشخاص، ب

ته  آنها را در شبکه خود داشدی خواهی هستند که شما می اشخاصنهایا.  کنندی اشخاص را به خود جلب منی ها برجسته ترتهی کمنی ترمهم

. دی با آنها در رابطه باشدی خواهی هستند که می کساننهایو ا.دیباش
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دی دوستانتان کمک کنبه

 ری خود را به سايهای است که توانمندنی ادی دارتی که در آن عضوی انجمني براتهی کمکی مهم خدمت کردن داوطلبانه در ازاتی از امتیکی

. دیه دی حضور دارند نشان متهی که در آن کمیاشخاص

ممکن .  شوندی آن را متوجه ماورندی خود بي به رونکهی بدون اگرانی دد،ی دهی و آن را به طور کامل انجام مدیری پذی را میتی بار مسئولهر

.  شودی به سود شما تمام مندهی در آنیو ا. کنندی می ذهني بردارادداشتیاما همه آنها  نزنند،يگری گفتن ساده حرف دکی تبرکیاست جز 

دی و حرف بزندیستی که بادیاموزیب

 شما در ارائه مطلب ییتوانا. دی هراس خود غلبه کننی تا بر ادی کنيزی حاال برنامه رنی از همدی باد،ی در برابر جمع هستی نگران سخنراناگر

 شود که توجه ی سبب مد،ی را اداره کنی جلسه کوچکای د،ی را بزنی و حرفدی خود بلند شوي از جانکهی اای گروه کوچک، و کی يبرا

. دی خود جلب کنه را بگرانید

. دی آن را به دست آورنی با تمردی توانی است که می جمع مهارتي برای سخنرانخوشبختانه،

دی کندای خدمت کردن پي براییراهها

 بهره ي برایی راههاافتنیرصد  متشهی مردم که خودخواه هستند هممی عظتیاکثر.  است که من آن را آموخته امی مهماری مطلب بسنیا

 یی راههاافتنی دیاما هدف شما با.  کنندي خود بهره برداري دارند بالفاصله براگرانی که با دی خواهند از هر تبادلیم.  باشندی ميبردار

. دی و خدمت کندی بگذارهی از خود مادیباشد که بتوان

 مالقات و کار ي گذشته با مردان و زنان ثروتمنديسالها یط. اده کرده اند از اشخاص برجسته از آن استفياری است که بسي اوهی شنیا

 که يگریمرد د»  بکنم؟تانی هست که بتوانم برايکار«:دی از من پرساردریلی مکی جلسه کی انی کنم، در پایهرگز فراموش نم. کرده ام

» ست؟ ساخته ایاز من کمک«:دی بود از من پرسشتری دالر بونیلی م500ثروتش از حد 

 قانون زندهکی

 که ی از منابعد،ی بگذارهی ماشتریهر چه بدون داشتن انتظار متقابل از خودتان ب:می رسی همه اعصار ماتی کشفنی از بزرگ تریکی به نجای ادر

. دی بری ميشتری ببی نصدیانتظارش را ندار

 ی کسي برایوقت. رندی بالفاصله از آنها پاداش بگدید، با انجام بدهنيدی کار مفی سازمانای شخص ي کنند اگر برای اشخاص فکر ماغلب

 ی که از خود خوبیتا زمان. دی پاداش و دستمزد باشافتی نگران دردیشما هرگز نبا. دی کنی را فعال متی قانون جذابد،ی کنی میکار خوب

از منابع ناشناخته .دی متوجه باشنکهی و بدون اندی نشی شما سرانجام به بار مریعمل خ.  کندی درباره برداشت شما فکر میست عالم هد،یبکار

. دی کنیبرداشت م
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 اشخاصنیبهتر

 نیبدون استثنا با استعداد تر. کنمی می مختلف در سرتاسر کشور سخنراني اشخاص و انجمنهاي براي سخنران حرفه اکی به عنوان من

 ی هستند که با از خودگذشتگی اشخاص کساننی انی ترموفق.  کنندی شرکت مشهای هستند که در همه جلسات و هماییاشخاص آنها

.  داوطلبانه بکنندي در جلسات حاضرند کارهاشهی هستند که همی کساننهایا.  کنندی جلسات منی را صرف شرکت در ایزمان

 در تمام مدت سال دیبا شخص نیا.  شودی ساله انتخاب مکی سی به عنوان رئیهمه ساله کس.  برخورده امی جالبدهی من به پدان،ی منی ادر

.  مختلف سفر کندي به شهرهاحقوق افتیبدون در

 نی که درست عکس ادی رسیاما به نظر م.  خود برسدي عادی شود که شخص به زندگی مشغله مانع از آن منی ادی است فکر کنممکن

. ندیفزای خود بي و درآمدهادیا که توانسته اند بر عودمی خصوص صحبت کردم، دنی که در ایبا اغلب کسان.  افتدیاتفاق م

 تا دی بگذارهیشما از خود ما. دی کنی برداشت مشری بدی انتظار داشته باشنکهی بدون اد،ی بگذارهی از خود ماشتری چه بدون توقع و انتظار بهر

.  کارها را انجام بدهدهی بقیعالم هست

دی را نگه دارسوابق

 را که ي کارنی مهم تردی گوی مم،ی کنجادی به روابط قدرتمند ادنی رسي برايچگونه شبکه ا ي نواري در برنامه آموزشها،ی مک کيهارو

 ی مک کيهارو. دیری در سطح کشور تماس بگی با هر کسدی توانی گونه با دو تلفن منیا.است»رولودکس «کی هی تهد،ی بکندیبا

 جهی نتنیاو به ا.  کرده استي گذشته جمع آوري سالهای را طیاسام نیاو ا.  چهار هزار نفر را نوشته استیم دارد که در آن اسایرولودکس

.  داردیی خواهد در تماس شود آشنای که او می فهرست با کسنی از افراد حاضر در ایکی است که دست کم دهیرس

 مغز متفکرگروه

 ی گروه مغز متفکر قدم مهمدنی که تدارك ددی رسجهی نتنی به اکا،ی درباره اشخاص موفق در جامعه آمری بعد از چند دهه بررسل،ی هناپلئون

. ندیفزای خود بيتهای از مردمان موفق کمک کرده است تا بر موفقيریفراهم آوردن گروه مغز متفکر به کث.  ثروتمند شدن استيبرا

 دی انتخاب کنی کسانانیا از مگروه مغز متفکر ر.  استتی به موفقدنی رسدی گروه، کلنی با اشتری بای بار کی ي جلسه دادن هفته الیتشک

.  و آنها هم متقابالً بتوانند به شما خدمت کننددی بدهسیسرو به آنها دیکه بتوان

دی عمل به خرج دهابتکار

 به شما نگرش دی اشخاص بانیا.دی مراجعه کندی کنی منشانی و تحسدی پسندی که آنها را مي دو نفرای کی گروه مغز متفکر به لی تشکيبرا

 مرد ای توانند زن ی مسن تر باشند، مای توانند از شما جوان تر یم. نباشندای شما فعال باشند ي کارنهیممکن است در زم.داشته باشندمثبت 

. دی داشته باشی است با هم همخوانیکاف.ستندی کدام مهم نچی هنهایا.باشند
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 از آن خود ییممکن است هدفها. باشندنی شان خوش بیگ مثبت و نسبت به خود و زندی نگرش ذهني است که دارانی نکته انی ترمهم

 گوش ی آموزشي متعهد باشند، کتاب بخوانند، به نوارهای شخصي به رشد و بهسازدیبا. هدفها کار کنندنی ايداشته باشند و همه روزه رو

.  کنندت شرکشهایبدهند و در هما

 بدون ساختارای ساختار با

 گر،یبه عبارت د.دی نداشته باشای آن جلسه دستورالعمل داشته ي برادی توانی مد،ی دهی جلسه ملیشک گروه مغز متفکر تي با اعضایوقت

 ای درباره کار خودتان دی توانیم.دی حرف بزنی عمومای درباره موضوعات خاص دی توانیم. نداشته باشدای تواند ساختار داشته یجلسه شما م

از شما .  دهدی مروی به شما ندی دهی ملی که با اشخاص مثبت جلسه تشکنیهم. ستندیم ن کدام مهچی هنهایا.دی حرف بزنضا اعریکار سا

.  کندی مشتاق تر مد،ی دهی که انجام مي سازد و شما را نسبت به هر کاری خالق تر میانسان

 که به یاشخاص. استير رابطه ا مهم در هاری معنیا.دی کنی است که به اتفاق تجربه مي خنده ازانی از عناصر مهم گروه مغز متفکر میکی

 دی بری لذت مشتری خود بی در زندگیشما از کسان.  کنندی متی حماگریکدی از شتریب. دوست دارندشتری را بگریکدی خندند ی مادیاتفاق ز

. دی بخندشتریکه با آنها ب

 نفر با همدو

 گروه مغز نی تري توانند قویزن و شوهر م. شماستی زندگکی شردی دهلی با او گروه مغز متفکر را تشکدی توانی که می کسنی ترمهم

 دهند و به ی را شکل مي قدرتمندبی کنند، ترکتی حماگریکدی ياهای در کنار هم باشند و کامالً از رؤوستهی دو نفر پیوقت. متفکر باشند

.  گردندی موفق شوند، موفق میی که به تنهاي از حدشیبمراتب در کنار هم 

رمتعدد مغز متفکگروه

 که در ی با کسانزی نیگروه. شبکه مغز متفکر هستندکی ي در خانواده خود داراهایبعض.دی گروه مغز متفکر داشته باشکی از شی بدی توانیم

 يشما به شبکه مغز متفکر. دهندی گروه مغز متفکر ملی دهند، تشکی خود را به اتفاق انجام ميهای سرگرمای دارند، تی باشگاه عضوکی

 با هم نهی زمکی از شی که در بدی گروه مغز متفکر بدهلی تشکی با کساندی توانیم. بگذارددی کار شما تأکي صرفاً روکه دی داراجیاحت

. دی داشته باشتیفعال

.  شودی حاصل کارتان مثبت تر مد،ی در ارتباط باشيشتری چه با اشخاص مثبت بهر
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دی وقت خود حراست کناز

 دی توانی که ميادی زتیفیروابط با ک.  استری به شدت وقتگگرانیداشتن رابطه با د. شما، وقت و فرصت شماستیی دارانی ترارزشمند

 که معاشرت ی با کساندیبا.  وجود ندارندی کافي و در هر ماه روزهایبه زبان ساده، در هر روز ساعات کاف.  محدود استدی بدهلیتشک

. دیبه دقت انتخاب کن آنها را دیبا. دیکن عمل ی انتخابدی کنیم

» .دی اشخاص معاشرت نکنبا جهت یب«:سدی نوی مت،ی موفقي در کتاب ضرب المثلهالد،ی دو روتشبارون

 ها و قهی شما را دقیزندگ.  شما گرانبها و ارزشمند استی که زندگدی اعتنا به نظر برسد، اما به خاطر داشته باشی سرد و بی است کمممکن

 و نه د،ی به آنها کمک کندی توانی که نه مدی بکنی زمان محدود را صرف معاشرت با کساننی ادی توانینم.  دهندیم لی هر روز تشکيساعتها

 را ی زندگایآ«:سدی نوی منی فرانکلنیبنجام. دی کني به دقت از فرصت خود استفاده و از آن پاسداردیبا. توانند به شما کمک کنندیآنها م

» . شودی از وقت ساخته می زندگرای زد،یف نکن پس وقت خود را تلد؟یدوست دار

دی خود دقت کني انتخابهادر

 خواهند با آنها صرف ی که میاما در انتخاب کسان. هستندیالبته آنها موجودات ضد اجتماع. هستند»تنها« از اشخاص کامالً موفق ياریبس

 آن، روابط با يبه جا.  خورندی ناهار نمدی که از راه رسیر کس نوشند، با هی که شد قهوه نمیآنها با هر کس.  کنندیوقت کنند دقت م

. رندی گی فاصله میآنها از اشخاص منف.  کنندی مست باال درتیفیک

 بزرگ یاشخاص منف. دی هستند اجتناب کنی که منفی از اشخاصدی است، باتی موفقدی در تماس بودن و معاشرت با اشخاص مثبت کلاگر

.  هستندی مسائل زندگنیتر

دی کندای پيمرشد

 شناسد و به طور منظم به ی و او هم شما را مدی شناسی که شما او را میکس.  دارندیی خود مرشدهای موفقها در مراحل مختلف زندگاغلب

هات  تواند شما را از شر اشتبایداشتن مرشد مناسب در زمان مناسب م.  کندی منیی تعی شما را در زندگتی کند اغلب موقعیشما کمک م

. فراوان نجات دهد

 دانند که ی از مردم نمياریبس. دی جلوتر است استفاده کنشما که چند قدم از ی کساتی ها و تجربهی از توصدی توانی می هر مرحله از زندگدر

 تر از شماست  دوست مسن تر، عاقل تر و با تجربهکیاو . ماندی مرشد مانند عمو مکی.  گذاردی مری آنها تأثی مرشد چگونه بر زندگکی

 ییتهای شما را کمک کند که به فعالواند تیم. دی تواند شما را کمک کند که سقوط نکنیمرشد م. کندی مییکه گهگاه شما را راهنما

. دی کم کنییتهای از فعالایاضافه 

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

88

دی خلق کنيراهکار

 اجی اشخاص به راهکار احتنی شدن به اکینزد. ست هستند که سرشان به شدت شلوغ ای مرشدان بالقوه اشخاص موفقنی اوقات بهتراغلب

.  قرار استنی از ادی بکندی که بايکار.  خواهدی ميزیبرنامه ر. دارد

اغلب . دی مراجعه کندی که در نظر گرفته ای به شخصدی باد،ی داراجی راهنما احتکی به ی خاصنهی که در زمدی رسی مجهی نتنی به ایوقت

 ندارند ی اشخاص وقت کافنیاما ا.  کنندی خواهند آنها هم در جمع موفقها ظاهر شوند کمک می که میسان باز به کياشخاص موفق با رو

. دی با آنها حرف بزنقهی دق10 از شی بدی نبانیو بنابرا

از مرشد . بدهد سؤاالت جواب نی به ادی واز او بخواهدی مقوالت مهم خود را مکتوب کندی مرشد باکی مراجعه به ي قدم برانی عنوان اولبه

.  شما جواب بدهندی و فرصت آن را هم ندارند که به سؤاالت خصوصستندیاشخاص موفق راحت ن.ندی نکیسؤاالت شخص

دی بها بدهي سازگاربه

 ی و همخواني سازگارکی جلسه مترصد نیشما در ا.دی کنی را امتحان مطی جلسه نخست مالقات، با طرح سؤاالت خاص در واقع شرادر

 ی احساس راحتد،یری گی در کنار او قرار میوقت. دی احترام قائل هستشی و برادی که او را دوست داردی هستی کسافتنی شما مترصد .دیهست

.  به شما کمک کندندهی شما را دوست داشته باشد و بخواهد در آدی شخص هم بانیا. دی کنیم

 موضوع کی درباره یی هاهی از او توصدیبا.دیری وقت او را نگقهی از چند دقشی بدیبا. دی حرکت کنی به آرامدی جهت بانی همبه

. دی داشته باشي محترمانه، دوستانه و کاريرفتار.دیبخواه

 دی نخواهي اهی توصیاز کس. دی عمل کنهی شود، به آن توصی مهی به شما توصیوقت.  قرار استنی از ادی مرشد و مرانی رابطه مي برقراردیکل

. دی کنی شود که مرشد احساس کند وقت او را تلف می سبب منیا. دی مراجعه کنشتری سؤاالت بي برای و بعد حتدینو بعد به آن عمل نک

اگر .دی حتماً آن کتاب را بخواند،ی بخوانی کتابدی گویاگر به شما م. دی کند، بالفاصله به آن عمل کنی مهی را توصی مرشد به شما اقداماگر

. دی کار را انجام بدهنی اد،ی ثبت نام کنی دوره آموزشکی در دی گویاگر م.دی کار را بکننی ا،دی گوش بدهي به نواردی گویم

دی زمان احترام بگذاربه

 که من به شدت گرفتارم، اغلب به خاطر طرز تماس قتی حقنی ايسوا.  خواهند که مرشد آنها باشمی و مرندی گی ها با من تماس میلیخ

 ی خواهند که تمام امورزندگی زنند و می تلفن مای سندی نویآنها به من نامه م. کنمی می کنند عذرخواهی م که با آنهايگرفتن و برخورد

.  کنمتی خواهند آنها را هدایم. مشان را کنترل کن

 يظه ا شناسند وقت قابل مالحی که او را نمی توانند با کسی شلوغ است و نماری است که مرشدان بالقوه اغلب سرشان بسنی اتیواقع

. صرف کنند

 برسد که صرف وقت کردن با شما ارزشمند جهی نتنی ممکن است او به اد،ی مرشد عمل کني هاهی و به توصدی حرکت کنی اگر به آراماما

.  شودی مجادی شما اانی می گونه سرانجام رابطه خوبنیا.  با شما بگذرانديشتری است که فرصت بلی گونه او مانیا. است
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ممکن است ابتدا به .دی بروي به سراغ مرشد بعدي از مرشدکه الزم است یدر مواقع. دی مرشد داشته باشکی از شیآن واحد ب است در ممکن

 تواند به شما کمک کند مراجعه ی مشتری که بي به مرشددهی که حاال زمان آن رسدی برسجهی نتنی و بعد به ادی مرشد عمل کنکی ي هاهیتوص

. دیینما

 خود را از دست بدهديشما انرژ روابط دینگذار

اغلب .دی بخشروی آن را نوستهی پدی بافتد،ی اتفاق ننی ادی خواهیاگر م.  خود را از دست بدهندي است که انرژنی همه روابط به اشیگرا

 کنند و ی شدت تالش م رابطه بهجادی ايآنها برا.  گذارندی کردند، کنار می مي رابطه اي برقراري را که قبالً برایاوقات اشخاص آن تالش

و آن طور که . شودی خود به نحو احسن برگزار مي به خودزی گذارند که همه چی منیفرض را بر ا. سازندیبعد آن را به حال خود رها م

. فتدی اتفاق بنی گذارند تا ای از زنان مشیمعلوم است، مردها ب

 در آنها،به بهبودشان شتری صرف وقت بي گذارهی با سرمادی توانیم. ندری گی شکل مدی کنی که صرف آنها می همه رابطه ها با زماناما

. دیکمک کن

 همه مدت عمرانیمشتر

 نی ایاما وقت.  کند و با او در رابطه شوددای پي مشترکی کند تا ی به شدت تالش می افتد کسی کسب و کار و تجارت اغلب اتفاق مدر

و بعد از . دی نمای مدی رابطه جدکی ي کند و حاال وقت خود را صرف برقراری نمیوجه کاف گردد، شخص بازرگان به او تیرابطه برقرار م

.  کندی کار مبشی اش را از دست داده و او حاال با رقي که مشترندیب یگذشت شش ماه، م

 برقرار ي تا رابطه ادیرد صرف کی کافي زمان و انرژیوقت.  شودی شما محسوب ميهایی دارانی از جمله مهم ترانی روابط با مشترداشتن

. دینی آن تدارك ببي حفظ و نگهداري برايشود، الزم است که برنامه ا

می مستقری تالش غقانون

 می مستقری مورد وجود دارد قانون تالش غنی که در ای اصلنی مهم تردیشا.  در کارندي رابطه و حفظ آن، اصول متعددکی جادی ايبرا

. دی کني بهره بردارگرانی از رابطه با ددی توانی ممی از به شکل مستقشی بمی مستقریکل غبه ش:دی گوی قانون منیا. است

 ی به ندرت مؤثر واقع منیاما ا. آنها شما را دوست بدارنددی کني است که کارنی امی راه مستقد،ی دوست داشته باشکی دی خواهی ماگر

. دی و انتظار متقابل هم نداشته باشدی رفتار دوستانه داشته باشنگرای با دد،ی دوست باشکی است که نی امی مستقریراه غ.شود

 که دییبه آنها بگو. دی آنها بازگو کني خود را برايتهای است که موفقنی آن امی راه مستقد،ی قرار بدهری را تحت تأثگرانی ددی خواهی ماگر

 نشان شتریهر چه ب. دی آنها قرار گرفته اری تحت تأثدیکه نشان بده است نی مؤثرتر است، ااری که بسم،ی مستقریاما راه غ.دیچقدر باهوش هست

. دی بگذارری تأثگرانی دي رودی توانی مشتری بد،ی قرار گرفته اری که تحت تأثدیبده
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 نیم تحس در مقاگرانی دنکهی ايبرا. دی است که اول شما آنها را دوست بدارنی شما را دوست بدارند اگرانی دنکهی اي برامی مستقری غراه

. دی و احترام کننی آنها را تحسدیشما حرف بزنند به شما احترام بگذارند با

 جبرانقانون

هر . دی کنی برداشت مشتری بد،ی بکارشتری هر چه بدی گوی قانون منیا.  با روابط در ارتباط استماًی رسد که قانون جبران مستقی نظر مبه

 د،ی دهی کمک مشنهادی پگرانی به دیوقت.  خدمت کنندشتری خواهند به شما بی همان اندازه م بهگرانی دد،ی خدمت کنگرانی به دشتریچه ب

. دی کنی همان را برداشت مد،یهر چه بکار. کنندی به شما کمک متقابالًآنها هم م

 آنچه را که گرانی رابطه با دهر کس در. می فاصله گرفته ادیریبگ دی توانی و از عصر هر چه ممی ادهیرس»دی بگذارهیاز خود ما« به عصر ما

 ی است که با اشخاص موفق بجوشند و بعد آنچه را که منی کنند راه موفق شدن در ای از اشخاص تصور مياریبس.  کندی مافتیبدهد، در

با او رابطه داشته  بخواهند گرانی که ددی بشوی کسشمابهتر است .  شودی راهکار به ندرت مؤثر واقع منیاما ا.توانند، از آنها برداشت کنند

.  برقرار کننديشتری خواهند با شما رابطه بی هم مگرانی دد،ی شدلی تبدي شما به انسان بهتریوقت. باشند

 با ثروتمندازدواج

 تا ثروتمند دی کني بهتر است کارد،ی داري خواسته انیاگر شما هم چن.د با اشخاص ثروتمند ازدواج کنند خواهنی مندی گوی اشخاص مگاه

. دیرا بهتر کن خودیجلوه دروندی کنیسعد،ی داشته باشي بهتریرونی جلوه بدیخواهیاگر م. بخواهند با شما ازدواج کنندگرانی و آنگاه ددیبشو

.  کشدی نمیی اشخاص کارشان به جانیاما ا. و آنجا با اشخاص موفق و ثروتمند دوست شوندوندندی بپی کنند به باشگاهی می ها سعیلیخ

 ی می جلب کسانعتاًیاشخاص طب. کنندی را جلب و جذب مگریکدی که همجورها لی دلنیچرا؟ به ا. خورندی شکست مدین ترد بدونهایا

.  دارندیشوند که با آنها شباهت و همخوان

 هستندزی در حکم همه چروابط

 دی کنی ممکن را بررسي همه راههادیبا. دیباش تا خالق روابط دی تالش کندیبا.  هستندزی که روابط در حکم همه چدی را به خاطر بسپارنیا

. دی و آنها را حفظ کندی را شکل دهتیفی و با کیتا روابط عال

.  رابطه را حفظ نمودندنی هستند که با موفقها رابطه برقرار کردند و ای اشخاص کساننی ترموفق

 ی عملناتیتمر

 که ي و به خاطر کاردیسی بنوي از آنها نامه اکیبه هر .دی کنهیود شماست، ته نفر را که آشنا شدن با آنها به س10 ی از اسامی فهرست01

. دیی بگوکیکرده اند تبر
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 ای با شما صبحانه دی بار از آنها دعوت کنکی يبعد هفته ا. دی گروه مغز متفکر شکل دهکی دی که با آنها بتواندی سه نفر را انتخاب کن02

. ناهار بخورند

. دی جلسات شرکت کننی حتماً در ادی کنیسع.  دهدی جلسه ملی که به طور مرتب تشکدیوندین بپ انجمکی دست کم به 03

 هستند که بتوانند گروه مرجع شما را ی اشخاص مناسبنهای اایآ. دی کنی بررسد،ی کنی را که به طور مرتب با آنها معاشرت می اشخاص04

 دهند؟ لیتشک

 ندهیکنترل آ. بخواهند با او رابطه داشته باشندگرانی که ددی کنی به کسلی تا خودتان را تبددینی تدارك ببی و رشد شخصي برنامه بهساز05

. دیریخود را به دست بگ

. دی عموم ثبت نام کني برای سخنرانی آموزشي در دوره ها06

 از یکیامروز به .دی ارتباط باش خود در تماس وی اشخاص حاضر در زندگنیبا مهم تر. بخشکدگرانی که روابط شما با ددی اجازه نده07

. دی با او مالقات کنای دیآنها زنگ بزن

دی نابغه فکر کنکیمانند :8 فصل

 و امور نه به آن طیبه شرا. به شما برساندی به سود شما کار کند و نفعدی کنيکار. کنددتانی عاي رسد، سودی آنچه به ذهنتان مدی کنيکار

! دی خلق کندـی نشوایصرفاً در رؤ.دی باشند فکر کندی خواهی که می که هستند، بلکه به آن شکلیشکل

ماکسول مالتز - 

 بدان نیا.  در تماس استگری سلول د20,000 سلول دارد که هرسلول با اردیلی م18 شما زی انگرتیمغز ح.دی نابغه بالقوه هستکی شما

.  استیدر عالم هست موجود ي از همه مولکولهاشیمعناست که امکان شمار فکر کردن شما ب

 ي اطالعات را جمع آوردی تصورش را بکندی توانی که مي از حدشی و بدیاموزی مطالب را بی باور نکردنی به سرعتدی توانی مشما

 کتابخانه بالقوه در فاصله دو گوش نیا» . سوزدی کتابخانه در آتش مکی انگار که رد،ی می ملکردهی تحصکی یوقت«:  شودیگفته م.دیینما

. ما قرار داردش

 ثروتمبدأ

 کنترل و تسلط بر يبرا. وجود داشته استهایی داراری آالت و سانی ماشه،ی مبلمان، اثاثه،ی کار، سرمان،ی ارزش در زم،ي بشرخی همه تاردر

 کنند بیرا با هم ترک منابع متعدد نی توانستند ای بودند که می ارزش کساننی اهیخالقان اول.  داده استي روي شماری بي ارزش، جنگهانیا

. ندی نمادی بازار توليبرا ی کاالها و خدماتجهیتو در ن
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 ی می در مزارع زندگانییکای درصد آمر50، 1900در سال .  بودی که باور نکردنمی بودی در سرعتراتیی شاهد بروز تغستم،ی در قرن باما

 ي کنند و نه تنها غذای می در مزارع زندگتی درصد جمع3کمتر از امروزه، . کنندنی را تأمگری درصد د50 آن ازی مورد نيکردند تا غذا

. ندی نمای نقاط جهان صادر می را به اقصیی کنند، بلکه مواد غذای منی را تأمانییکای آمرازیمورد ن

 که وارد می روی و حال مم،یدیبعد از آن به عصر خدمات، و از آنجا به عصر اطالعات رس.می ادهی به عصر صنعت رسي از عصر کشاورزما

امروز منبع ثروت دانش، اطالعات و نقطه . ستی نگری ديهایی داراای کار و ن،ی ثروت زمیامروزه، منبع اصل.میعصر ارتباطات شو

. نظرهاست

 ي اندهیآ از قدرت مغز خود به ي با بهره برداردی توانیم. شماستي در فاصله گوشهادی داشته باشاری در اختدی توانی که می ثروتنی تربزرگ

. دی کنداینامحدود دست پ

 در روزگار مای واقعثروت

 ام است که ی بي از ارزش خالص آشی بکروسافت،ی مایعنیارزش خالص شرکت او، .  استتزی گلی مرد جهان در روزگار ما بنیثروتمندتر

 با زی خود و نيدی توليوترهایمک کامپ شرکت به کنیا. کندی مغز کار ميروی بر نی صرفاً متککروسافتیما. باشدیسالهاست فعال م

.  کندی به اطالعات را ساده تر میابی و ماهواره، دستمی سی تلفن، بقی از طرگری دوتری به کامپيوتریانتقال اطالعات از کامپ

 بسوزد، ساختمانتان ممکن است در آتش. شبه از دستتان خارج شوندکی تان ممکن است ی اصليهایی داراد،ی شرکت هستکی صاحب اگر

 افراد آن ی هر سازمانی اصلییدارا.دی و کارتان را از نو شروع کندی بروابانی خگری به سمت ددی توانی نرسد، مبیاما اگر به کارکنان شما آس

 ی ذهنيانمند را توثروت دی تولییتوانا. آن باشندداری بخواهند با پرداخت پول خرگرانی ارائه دهند که دیی هادهی توانند ای مهسازمان هستند ک

.  کندی منیی تعیکیزی فيو نه توانمند

هی اولهیسرما

 را ی موفقتی خدمات فعالای دی گرد آورد تا در بخش تولهی سرمای کرد تا به اندازه کافی سالها تالش مدی شخص باکی گذشته، ي نسلهادر

 100 يدی کارخانه تولکی تواند ی از جهان ميگری در گوشه دي ساده در تکنولوژریی تغکی.امروزه، وضع فرق کرده است.شروع کند

.  محو کندنی زمي چند ماه از روت را در مدي دالرونیلیم

 به طور کامل یی دارانیا.دی مختلف استفاده کني از آن به روشهادی توانیم. از حد داردشی بی ارزشدی آنچه در فاصله دو گوش خود داراما

. دیری بگادی کار را نی انجام دادن اقی است که طریکاف. دادشیل نامحدود آن را افزا توان به شکی است ومریمنقول و انعطاف پذ
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 ثروت استمی منبع عظدانش

 دی توانی آنچه مي براي کسب دانش وجود ندارد، حد و اندازه اي برایتی که محدودییاز آنجا. ثروت در روزگار ما دانش استی اصلمنبع

 يهایی بر ارزش دارادی توانیم.دی داري انهی که چه زمستیمهم ن.دی شروع کندی که هستیی از هر جادی توانیم. نداردی وجود خارجدیخلق کن

.  آن باشنددی خواهان خرگرانی که ددی را خلق کنییزهای با استفاده از مغز توانمند خود چدی توانیم.دییفزای خود بیذهن

 از ارزش آن کاسته نکهی بدون اد،ی کندی بار، باز تولونهایلی می صدها هزار بار، حت آن رادی توانی است که منی جالب درباره دانش انکته

 وارد بازار شود يدی جددهی با ايگری شخص دایاگر شما .ابدی ی ارزش آن کاهش نمد،ی است که هر چه آن را مصرف کنیی کاالنیا.شود

 یم قرار گری انسان دونهایلی ماری شود و در اختیاسر جهان مخابره م لحظه به سرکی در دهی انی ارد،ی و بهتر انجام بگتر عی سريکه کار

 به نیا. شما ارزشمند استي هنوز برادهی انیا.دی دهی را از دست نميزیاما شما چ. و کارشان را بهبود بخشندی تا به کمک آن زندگردیگ

. استزی انگرتی حیراست

 مغزيروی متعارف در برابر نيهاییدارا

 مثال، بانکها امروزه تنها در يبرا. کندیی داراکی به لی آوردن به سمت دانش را تبدي در تالش است که روی و ماليم بانکدار نظاامروزه،

 در نیا. بازپرداخت وام ضبط کنندی خواهند که بتوانند آن را در صورت ناتوانی مي اقهیدر واقع، وث. دهندی متعارف وام ميهایی دارايازا

 متفکر آن شرکت است که در قالب ی انسانيروی بلکه نست،ی شرکت اموال ملموس آن شرکت نکی یقی حقیی که داراست ایحال

.  کننددی کاال و خدمت تولزی بازار رقابت آمي کنند و براي نوآوردی بردارند، تولانی کنند تا مسائل را از می مختلف با هم کار ميگروهها

 ی می از هر زمانشیامروزه، ب. استي ضرورتتانی موفقي خالق برايهای و استفاده از توانمندي مغزيروی از ني شما در بهره بردارییتوانا

. دی از هوش و فراست خود استفاده کندی توانی که چگونه ممیدان

 شوندی بزرگ مجی به نتای کوچک منتهيتفاوتها

 و سالها درس دی به دانشگاه بروستی ننی به ايازین.ذارد بگي بر جازی انگرتی حجی تواند نتای بهبود در طرز فکر و عملکرد می کماغلب

 زی انگرتی حجی تواند نتای مد،ی کنی که مي کوچک در کاريرییگاه تغ.دی خود را کسب کنازی که مداخل مورد ندی برسي و به حددیبخوان

.  بگذارديبر جا

 که دوم شده ی برابر اسب10 جلو بزند، ي اسبهاری از ساینیب کی به اندازه ي اسب در مسابقه اسب سوارکیاگر .می بزنی مثالدی بدهاجازه

 ی تر معی دود؟ ده درصد سری تر معی دو برابر سرای دود؟ آی تر معی برابر سر10 بدان معناست که اسب اول نی اایآ.ردی گی مزهیاست جا

.  دودی تر معی متر سری برنده تنها چند سانتبدود؟ نه، اس

 جادی امی عظی تواند به شما امکان بدهد که تفاوتی مد،ی مناسب داشته باشيطالعات در زمان و مکانها ای شکل، اگر اندکنی همبه

.  دهدریی شما را تغی تواند تمام زندگی ساده مدهی اکیگاه .دیکن
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 دی اجتناب کنی دانستگازدام

 ي نو و روشهاي هادهی اي اشخاص خود را به رونیا.ندی افزای خود ميهایریادگی بر وستهی هستند که پی اشخاص کساننی موفق ترامروزه،

کنند ی است که فکر منی کنند ای شده اند، ملیکه از دانشگاهها فارغ التحصیجمله کسان ها، و ازیلی که خیاشتباه بزرگ.  گشوده انددیجد

.  دارنداجی داشتن احتي است که براییزهای دانند تنها چیکنند آنچه میم اشخاص فکرنیگاه ا. دانندی را منهی زمکی دروجودهمه دانش م

 ری شخص غنیکمک کردن به ا. داندی که نمستیو متوجه ن. داندی باور است، نمنی که گرفتار ایکس.میی گویم»یدام دانستگ «نی به اما

. دی دانی که نمدی است که متوجه شونی ای و دانستگتیشروع درا. ممکن است

دیری قرار نگری تأثتحت

 مختلف، و يونرهایلی می و مولتونرهایلیبا م. مالقات نموده امی سفر کرده ام و با اشخاص هوشمند و موفق فراوانی مختلفي به کشورهامن

 وجود داشته اند کار کرده ای که تاکنون در دنی مردان و زناننی از هوشمندتری مختلف با جمعيدر دولتها. صحبت کرده اماردرها،یلی میحت

در واقع، هر چه . بازندی و خودشان را نمرندی گی هوش و فراست خود قرار نمری است که هرگز تحت تأثنیافراد ا نی همه اشتركوجه م.ام 

.  کنندی مدای پيشتری بی شوند، فروتنیباهوش تر و با معلومات تر م

 روز اشراف ي دانشها شد که او به همهیگفته م. شدی دانشمند جهان محسوب منی آخریسی انگلکنی راجر بش،ی سال پ700 از شیب

.  علم و اطالع داشتدیی که بگوی هر موضوعبارهاو در روزگار خود در .دارد

 سندگانی و پژوهشگران، نولسوفانیشمار دانشمندان، ف. وجود داشتندی اندکاری بسيکتابها. دانش موجود محدود بودزانی در آن زمان مالبته

. و معلمان محدود بود

دارد یی رشد تصاعد نمادانش،

ممکن است .دی مدرن توجه کنی است به پزشکیکاف. را بداندزی موضوع کوچک همه چکی درباره ی ممکن است که کسری امروزه، غاما

 اشخاص با ذکاوت تمام نیممکن است ا.  بدن اختصاص دهندي اندامهاری ساای و یانی تمام عمر خود را به مطالعه درباره گوش میکسان

.  اندام را هم ندانندنی حال همه مطالب درباره انی از بدن اختصاص بدهند و با ایوچکجزء کعمر خود را به مطالعه 

بعد درباره . کندی کس دستش را بلند نمچیالبته ه» باشد؟زدانی هست که همه چی کسنجای اایآ«: پرسمی ممیشهای از حاضران در هماگاه

.  زنمی حرف مشانی بودن برازدانیهمه چ

 زدانی که همه چدی دانیاز کجا م. موضوع به همه علم و اطالعات واقف استکی کند درباره یاست که احساس م ی کسزدانی چهمه

 نی به اد،یی ثبت نام ننمای آموزشي و در دوره هادی توجه نکنی آموزشي به برنامه هاد،ی دست از مطالعه بکشیوقت. ساده استاری بسد؟یهست

. دی هستزدانی چمه که هدی ادهیاحساس رس
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 کنندی مریی تغجوابها

 گشت، ی که به دفترش باز می کرد، در حالعی توزنستونی دانشگاه پرالنی فارغ التحصانی را مي اشرفتهی بعد از آنکه آزمون پنینشتی اآلبرت

 »د؟ی که سال قبل به کالس ما دادستی نی همان آزموننی اای آن،ینشتیدکتر ا«:دی از او پرسانی از دانشجویکی

» .بله، همان سؤاالت سال قبل است«: آورد و گفتنیی پادیی به عالمت تأي سرنینشتی ادکتر

 »د؟ی دهی مانی به دانشجوی در پی آزمون را دو سال پکیاما چگونه ممکن است که «:دی پرسنینشتی از ادانشجو

» . کرده اندرییاز سال قبل تاکنون جوابها تغ«: جواب دادنینشتیا

 داشت، امروز ممکن است تی سال گذشته واقعکیآنچه .  کنندی مریی تغی باورنکردنی علم و اطالع شما به سرعتی شکل، آگاهنی همبه

 ي قرار گرفتن در صف مقدم حرفه ايتنها راه مطمئن برا. نخواهد داشتقتی حقندهی دارد، سال آقتیآنچه امروز حق.  نداشته باشدتیواقع

. دی کنسهی مقادی دانی و آن را با آنچه امروز مدیری را بگدی علم و اطالعات جدتهوسی است که پنید، ای کنیکه در آن کار م

ي نوآورمنابع

 ری شکست غای منتظره ری غتیموفق «جهی در نتشرفتهای پنی که بزرگ ترسدی نوی م،یی و کارفرماي دروکر، درکتاب نوآورتریپ

 آن را ی متوسط و معمولوندد،اشخاصی پی به وقوع مي انهی در هر زميره ا منتظری اتفاق غی دهد وقتی محیاو توض. شودیحاصل م»منتظره

 ی اصولریی تغکی کنند و آن را به عنوان ی می منتظره را بررسری غجهیاما اشخاص برتر هر نت. گذارندی تصادف کنار مای حادثه کیبه عنوان 

.  آورندی به حساب مای اشعتیدر طب

دی خود رابازنگه دارذهن

 نیا. کنندی بررسی شخصيوترهای کامپدی خري بازار برالی داد تا درباره پتانستی از مشاوران مأموری ام به گروهی بي، آ1975 سال در

 ام بر آن شد که توجه ی بي آجهیدرنت. داردداری در بازار خروتری چند صد کامپتی اطالع دادند که در نهاه،ی اوليهایپژوهشگران پس از بررس

 نی اپل اوتری ام، شرکت کامپی بيبا منصرف شدن آ. را رها کندی شخصوتری متمرکز سازد و بازار کامپبزرگ يوترهای کامپيخود را رو

.  گرفتیبرنامه را پ

 گفت میصمت ام به سرعت به خودش آمد وی بيآ را به فروش رساند،ی شخصوتریهزاران کامپ اپل بازار را قبضه کرد وصدها ووتری کامپیوقت

  .  درصد بازار جهان را به خود اختصاص داد50که در مدت چهار سال  کرددی تولی شخصوتری کامپکی ام ی بيآ.ازار شود بنیکه وارد ا

  دی روند بازار توجه داشته باشراتیی تغبه

 خود هی اولتیفق گرفتن مودهی ام با نادی بيآ. کرده استریی کوچک تر تغيوترهای کامپي توجه نکرد که روند بازار برانی ام به ای بي آاما

 هم گری ديوتری کامپي نگذشت شرکتهايرید. کردی بزرگ فکر ميوترهای کامپدی کوچک هم چنان به توليوترهایدر کار فروش کامپ

.  از دست دادوتری خود را در بازار کامپي رهبرتی ام موقعی بيوارد بازار شدند و آ
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 دیحاال بع. خواهد دادریی را تغوتری کامپيای است که دني روندوتریبازار کامپ درصد سهم 50 آن در گفتن تی ام متوجه نشد که موفقی بيآ

  . ابدی از دست رفته را بازتی ام دوباره بتواند موقعی بياست که آ

  دی فکر کنندهی آبه

 ی توانند زندگی مراتیی تغنیا. استانی شما در جررامونی در پي ترعی وسراتیی تغی با هر زمانسهیامروزه در مقا.دی را باز نگه دارچشمانتان

.  ماندی نمی ثابت باقيزی که در بلند مدت چدیتوجه داشته باش.دی کنيریگی را پراتیی تغنی با چشمان باز ادیبا.شما را متحول سازند

 ی خدمتای کاال  ارائهدی داراجی که احتيزیبه تنها چ. باشددی درصد جد10 که دی ارائه دهي ادهی است که انی ادی بکندی که باي کارتنها

  .  ارزان تر باشدی کمای بهتر یکم. با آنچه در گذشته وجود داشته تفاوت داشته باشدیاست که اندک

   شوندی شما مشرفتی که مانع پی عاملدو

 يگری و دس،ی اسکلروسکوی سایکی دو عامل نیا.دی نکنشرفتی عامل عمده ممکن است سد راه شما شوند تا آن طور که الزم است پدو

 انعطاف ی است که سخت و بی کسانیژگی ونیا.است»سخت شدن نگرشها «گرشی نام دسیکواسکلروسیسا.  هستندسیهومئوستاس

 ریی تغي برای مانند و در برابر هر تالشی می خود باقي نگرشها و باورهابندی پاداًی شدتی خصوصنیاشخاص با ا. ندارنديری پذرییهستند و تغ

.  ورزندی مقاومت متیذهن

 ذهن خود ت،ی خصوصنیاشخاص با ا.ندی گوی مری پذقی بودن است که به آن چشم انداز تطبری انعطاف پذدن،یشی و متفاوت اندری مغاوشر

 به دی گوی درست می چه کسنکهی ايآنها به جا. کنندی توجه مدی جدي ها و نقطه نظرهادهیآنها به ا.ندی گشای مدی اطالعات جديرا به رو

  .  شوندی آن ميرای به آنها ارائه کند پذي و جالب تردی جددهی ای اشخاص اگر کسنیا.شندی اندی است، متس دريزی چه چنکهیا

   نوابغتیفی کسه

 اند افتهی که متخصصان به آن دست يری گجهی نتنی از مهم تریکی.  صورت گرفته استی مفصليهای گذشته درباره نوابغ بررسي سالهایط

 هستند که از هوش و فراست خود در ي عادی آن، نوابغ اشخاصيبه جا. ستندی فوق العاده برخوردار نیبهره هوش است که نوابغ لزوماً از نیا

. دیری آنها قرار بگفی در رددی توانی مد،ی که مانند نوابغ فکر کندیاموزی اگر بگر،یبه عبارت د.  کنندی بهتر استفاده منیری با ساسهیمقا

. دی خود آنها را لحاظ کنی و در زندگدیاموزی سه وجه را بنی ادی توانیشما م. وجه مشترك برخوردارند رسد که نوابغ از سه ی نظر مبه

 نیا.رندی گی مختلف را در نظر مطی حل مسئله شراي هستند و براری کنند، انعطاف پذیسؤال م. کنجکاو هستند. نوابغ ذهن باز دارنداول،

.  دهد به ذهن خطور کنندی ها و نقطه نظرها اجازه مدهیا است که به ي درِ گشوده اچونانطرز برخورد 

 نظم کیسؤاالتشان از . کنندیآنها در برخورد با هر مسئله سؤاالت بجا م.  کنندی به طور نظم دار برخورد مماتی نوابغ با مسائل و تصمدوم،

.  برخوردار استي ایمنطق

 . کنندی با مسائل برخورد می نوابغ با سلسله سؤاالتسوم،
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 دی گشای کردن ذهن شما را مسؤال

 آل دهیراه حل ا«:  پرسندیبعد از آن م»  مسئله است؟کی اصوالً نیچرا ا« و بعد »ست؟ی چقاًیمسئله دق«: پرسندی ميزی قبل از هر چنوابغ

 »م؟ی شود که ما به راه حل نرسی سبب میچه عامل«و »  تواند باشد؟ی مسئله چه منی ايبرا

 و کجا اتفاق افتاد؟ ی بار چه زماننی اولي آن را به وجود آورد؟ برای وجود دارد؟ چگونه اتفاق افتاد؟ چه عاملتی موقعنی اچرا: پرسندی مآنها

 ممکن کدام راه حل قابل قبول تر است؟ ي راه حلهاانی از مم؟ی مسئله را حل کننی امی توانی میی آن است؟ به چه روشهاری درگیچه کس

.  کندی تر معی و تصور شما را وسلی دهد، تخی مشی شما را افزاتیخالق. دی افزای متانی و بر انتخابهادی گشایم کردن ذهن شما را سؤال

  . دی به جواب برسدی توانیبا طرح سؤال، راحت تر م

   شتابزدهيری گجهینت

 دو یوقت.  گردندیاصله دنبال راه حل م خورند و بالفی برميبه مسئله ا.  کنندی شتابزده ميری گجهی دارند نتیکی مکانتی که ذهنیاشخاص

 را با علت ی همبستگبیآنها ضر.  را سبب شده استيگری از آنها دیکی گذارند که ی منی دهد، فرض را بر ای مي به هم روکیاتفاق نزد

  . د کنندیی گرفته اند، تأمی گردند تا آنچه را که تصمی مي دنبال نشانه ارند،ی گی میمی تصمیوقت.  کنندیدر هم م

 نقطه تی کمانی میمی رسد که رابطه مستقیبه نظر م. شوندی ملی می دادن ذهن خود بریی تغي شود و بعد برای مری بالفاصله درگنفسها

 ي داوردیبا. دی شتابزده مقاومت کنيری گجهی در برابر نتدی بالی دلنیبه هم. وجود دارددی کنی مجادی حل مسئله اي که برایینظرها و روشها

  . دی ذهن خود را باز نگه داردیبا. دی و مانند نوابغ به طرح سؤال بپردازدی حرکت کني با سرعت کمتردیبا.دیده را کنار بگذارشتابز

   شماستي حق مادرزادتیخالق

 دی جالب داري هادهی که ددی هستيشما انسان به شدت هوشمند.  شماستي حق مادرزادتیخالق. دی هستدهی موجود خلق کننده اکی شما

 خود تی از خالقی طوالنی اگر مدت زمانیحت. دی تان استفاده کنی به زندگدنی به هدفها و بهبود بخشدنی رسي از آنها برادی توانیو م

 حی که در فصل بعد توضیی از روشهادی توانیم. دی کارتان را شروع کندی توانی کار را نکرده اند، منی اغلب مردم اه کد،یاستفاده نکرده ا

. دی استفاده کنمیداده ا

 دهی هر چه در معرض ادی گوی قانون منیا.  ذهن کاربرد داردي به قدرتهایابی خالق و دستدنیشی وجود دارد که درباره اندی احتماالتقانون

. ابدی ی مشی افزادیری مناسب قرار بگدهی در معرض انکهی احتمال اد،یری قرار بگيشتری بيها

اشخاص ناموفق برعکس .  دهندی نشئت گرفته از انواع منابع قرار مي هادهی خود را در معرض انواع ا هستند کهی اشخاص کساننی ترموفق

  .  استفاده کنندیمی کهنه قدي هادهی خواهند از همان ای موستهی هستند که پیکسان
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  دی بگرددهی همه جا دنبال ادر

 انی را با شما در متشی فعالطهی حي ها و نقطه نظرهادهی انی تردیجد و سخنران دی کنی شرکت می برنامه سخنرانکی ای شی هماکی در یوقت

 ياری بسیزندگ. دی خود استفاده کنی بهتر کردن زندگي ها برادهی انی از ادی توانیم.دی شوی بمباران مدی جدي هادهی گذارد، اغلب با ایم

. ت متحول شده اسشی هماای ی سخنرانکی کردن در شرکت بار کیاز اشخاص به علت 

ذهن خود را . دهدی مي روی چه اتفاقد،ی شرکت کنی آموزشي و کارگاههاهای سخنرانشها،ی اگر به طور مرتب در همادی را بکنتصورش

. دی کنی آشنا مدی جدي با نقطه نظرهاوستهیپ

 از نوع قصه و شانیکتابها. خوانندی ها هم کتاب منهی زمری خود، بلکه در ساي کارنهی کنند، نه تنها در زمی مطالعه موستهی خالق پيانسانها

 کنند و مقاالت مناسب خود ی را مرور ماتی نشري محتواوستهیآنها پ.  را آبونه ماه هستنديآنها روزنامه ها و مجالت پر تعداد. ستیداستان ن

.  خوانندی مرا

 یتندخوان. دیری بگادی را ی مهم تر، تندخواننیاز ا.دی مطالب مهم را خط بکشری تا زدی مداد به همراه داشته باشکی به هنگام خواندن شهیهم

 شهی همي گونه برانیا.اموزدی تواند آن را بی که هر کس در مدت چند ساعت مي گرفتن دوچرخه سوارادی هی شبيزی مهارت است، چکی

  . دی کردی که قبلالً تصور آن را نمدی را پردازش کنيشتری بعات اطالدی توانیم

  دیوقت کن اشخاص مناسب صرف با

 شوند و از ی ممی سهگرانی نقطه نظرها و تجارب را با دوستهیآنها پ.  مؤثر عادت کرده اند که با مثبتها و خالقها صرف وقت کننداشخاص

  را کهییکتابها.  دهندی دوستانشان قرار ماری برند و آنها را در اختیآنها مطالب مهم روزنامه ها و مجالت را م. آموزندی درس مگریکدی

 دهی اکیگاه .  کنندی کارها را منی آنها هميدوستانشان هم برا. کنندی می معرفگرانی را که گوش داده اند، به دیی و نوارهادیخوانده ا

  .  بدهدریی را تغی تواند جهت زندگی مد،یری گی میخوب که آن را از کس

   احمقانهيسازگار

.  دهدیم»  سازگار ماندن و همخوان بودنيتالش برا «يمعنا است که سیس دارد هومئوستای که اشخاص را به عقب نگه می دومعامل

.  بماند و آن را تکرار کندی کند با آنچه در گذشته انجام داده باقی می مشخصات، سعنی با ایشخص

 يبرا.  شودی آنها میعال طرز برخورد مانع رشد و تنیا. بمانندی سابق خود باقي خواهند با نقطه نظرها و رفتارهای متی ذهننی با ااشخاص

. دیری دهد، آن را بپذی ارائه ميدی جددهی ای کسی وقتدی کنی سعدی باتی موقعنیبرخورد با ا

 و تحول ریی در حال تغزی که همه چیطیانسان موفق در شرا. دی شما در اشتباه هستدی است که اذعان کننی مهم انی به ادنی رسي برایراه

  .  کار مستلزم شجاعت و نبوغ فراوان استنیا. ماندی گشوده مدی جدي نقطه نظرهاي است به روعیسر
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   اشتباهماتیتصم

 70 رقم نیا. کندی را گذشت زمان ثابت منی اشتباه است و ادیری گی که میماتی درصد تصم70 دست کم کا،ی آمرتیری گفته انجمن مدبه

 10 از هر دی برسجهی نتنی به طور متوسط به ادی توانیاما م. رندی گیه م اشتباماتی اندازه تصمنی از اشی بهایبعض.  استنیانگی مکیدرصد 

. ندی آی مورد آن در بلند مدت اشتباه از آب درم7 د،یری گی که میمیتصم

 تواند به روند ی مای چگونه دند،ی آی و اشخاص اشتباه از کار درمرانی مدماتی درصد تصم70اگر . کنمی مطرح متانی برای سؤالنجای ادر

 کنند از ی می هستند که سعی رسند، کسانی که به رأس سازمان خود میی آنهایعنیاشخاص برتر، .  دارديخود ادامه دهد؟ جواب ساده ا

 آن را عی سریلی کنند خی می سعنی اشتباه است و بنابرامشانی دهند که تصمی مصی زود تشخیلیآنها خ. خود بکاهندتباه اشماتی تصمزانیم

. اصالح کنند

 که از آن ستندی حاضر نی گرفتند، به راحتی اشتباهمی مانند و پس از آنکه تصمی می اشتباه گذشته باقمی از مردم عاشق تصميری کثسفانه،متأ

 ی می خود پمی که به اشتباه بودن تصمدی باشی کسنی اولدی کنی آن، سعيبه جا.فتدی شما بي اتفاق برانی ادیاجازه نده.بکشند دست میتصم

  . دی انجام بدهی و کارها را به طرز متفاوتدیری اشتباه خود فاصله بگمی که از تصمدی آن را داشته باشیگآماد.دیبر

   دهدی مي به شما توانمنديری پذانعطاف

  دريری انعطاف پذانی منی است، که در ايری انعطاف پذتیفی ککمی و ستی در قرن بتی الزمه موفقنی مهم ترنگر،ی استناد به مؤسسه منبا

 اشاره دی جديزهای کردن و آزمودن چریی شما به تغلی به تمايریانعطاف پذ.  برخوردار استيشتری بتی از اهمدی کنی که فکر ميطرز

  . دینی نو را برگزي هاوهی و شدی را کنار بگذارمی قدي نقطه نظرهادی معناست که بخواهنی بديریانعطاف پذ. دارد

  ی شخصي رشد و اعتالمعجزه

 ي گذراندم، با معجزه رشد و اعتالی را می سالگستی دوران بی حاصل شد که، وقتی من زمانی زندگي نقطه عطفهانیگ تر از بزریکی

 ي به خواسته هادی توانی می شخصيمن آموختم که به کمک رشد و اعتال. ام هرگز مانند گذشته نبودیاز آن به بعد زندگ.  آشنا شدمیشخص

 بر یتی حدود و محدودد،ی برسدی کرده انیی خود تعي که برایی تا به هدفهادیاموزی بدی اطالع از آنچه بامن آموختم که با کسب. دیخود برس

.  باشدی متصور نمدی به دست آوردی توانیآنچه م

 فکر کردن یی که توانای اما تا زماند،ی را از دست بدهتانیممکن است فردا تمام پولها. تهاستی از آنِ با صالحندهی است در آنی اتیواقع

  . دی به دست آوردی که از دست داده اي از حدشی بدی توانی مد،یداشته باش

  عی شدن سرکهنه

 احتراز يبرا.  شوندی شما به سرعت کهنه میتمام منابع اطالعات.  شودی سه سال دو برابر مای شما هر دو ي و اطالعات در حوزه کاردانش

. دی کندای دست پدیات جد به علم و اطالعوستهیپ دی باتی موقعنیاز ا
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 روش را شخصاً امتحان کرده و آن را به نیمن ا.دیری تا در صف مقدم قرار بگدی استفاده کندی توانی می برنامه سه بخشکی از خوشبختانه،

 ي به نوارهاوستهی خواندن مداوم، گوش دادن پ،ي حرفه اي به رشد و اعتالدنی رسي و مهم برايدیسه اقدام کل. هزاران نفر آموزش داده ام

  .  ادامه دار استی آموزشي دوره هادنی و دیآموزش

  دی روزه مطلب بخوانهمه

 ادداشتی و نکات برجسته آنها را دی بخوانهی ساعت کتاب و نشرکی ي دست کم روزدی باد،یری در رأس حرفه خود قرار بگنکهی ايبرا

دست کم به همان «:دی گوی ران ممیدوست من ج.  اندازدیا به مخاطره م شما رتی ساعت موقعکی يمطالعه کمتر از روز. دیی نمايبردار

» .دی خودتان زحمت بکشي رود،ی کنی مش شغلتان تالي که برایشدت

به دقت مطالب مهم را .دی مطلب آموزنده بخوانقهی دق60 تا 30 د،ی شوی مداری از خواب بی همه روزه وقتدی حد ممکن، بانی کمتردر

 ی که چگونه مدی فکر کننیبه ا. دی فکر کندی آنچه خوانده ايرو. دی خود را به طور مرتب مرور کنيادداشتهای. دی کني بردارادداشتی

. دی کنادهی را در عمل پود خي آموخته هادیتوان

 10بعد از .  رسدی کتاب م50 در سال به نیو ا. دی کنی کتاب را تمام مکی حدوداً ي هفته اد،ی ساعت کتاب بخوانکی ي صرفاً روزاگر

 که به يشتریاما با درآمد ب. دی کني کتابها را نگهدارنی داشت تا ادی خواهاجی احتيالبته به خانه بزرگ تر. دی کتاب خوانده ا500سال، 

  . دیی آی کار برمنی حتماً از عهده ادی آوریدست م

  دی بدهتی امنهی خود حاشبه

 هاییکایآمر. مراجعه نکرده اندی کتابفروشکی به ی در پنج سال گذشته حتکای آمرتیمع درصد ج70 کا،ی استناد به انجمن کتابفرشان آمربا

.  کتاب را از ابتدا تا به انتها نخوانده اندکی ی پس از ترك مدرسه حتانییکای درصد آمر58. خوانندی کتاب مکی ی سالازمتوسط کمتر بطور

 ساعت مطالعه در روز، کیاما با . دیری گی قرار مي در خطر جدد،ینداشته باش مطالعه وستهی است که در عصر اطالعات، اگر پی در حالنیا

  . دیری گی اشخاص در حرفه خود قرار منی آگاه ترفی و در رددی آموزی مدرك دکترا در سال مطلب مکیمعادل 

  دی را به صدا درآورطبل

 ی مجادی او ای زندگای در درآمد يرییود که کتاب خواندن تغاو معتقد نب.  کردی کم مطالعه ماری داشتم که بسی سال قبل، دوست خوبچند

 کرد که یاو در ضمن تالش م.  نداردیتی گفت که خواندن ابداً اهمیبه من م. او بعد از ترك مدرسه خواندن کتاب را کنار گذاشته بود. کند

.  نشستی عقب مشیاو مرتب در برابر رقبا.  کندشامرار معا

 ي اقهیروزها چند دق.  شد و شروع به خواندن کردمیسرانجام تسل.  کردم که به طور روزانه کتاب بخواندقیو مدت سه سال او را تشبه

 از چه علم و اطالع انی کند و به هنگام صحبت با مشتری بود که خواندن کتاب تا چه اندازه به او کمک مبی عجشیبرا.  خواندیکتاب م

.  گرددی برخوردار ميشتریب
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 سال، درآمد او به دو کیدر مدت . کردی کتاب را تمام مکی ي خواند و هفته ای ساعت کتاب مکی ي من، روزهیه توص او، بي زودبه

  .  افراد حرفه خود استنی از پر درآمدتریکیامروزه، . در آمدش دو برابر شدگریو دو سال بعد، بار د. افتی شیبرابر افزا

  دیاموزی بشتری بدی باشتر،ی کسب درآمد بيبرا

اگر .  استی آموزشي استفاده از نوارهاشتری کسب درآمد بي برایراه. دیاموزی بشتری بدی باشتر،ی کسب درآمد بي است که برانی اقاعده

 تا به محل دینی نشی ساعت پشت فرمان م1000 تا 500 احتماالً ساالنه د،ی کنی استفاده می شخصلی از اتومبکارتان رفتن به محل يبرا

 40 ي معادل سه تا شش ماه هفته اد،ی گوش بدهی آموزشي به نوارهادی نشسته الی که در اتومبیاگر در حال. دیبازگرد و دیکارتان برو

 ساالنه خود را دو، ي شناسم که صرفاً با مطالعه توانسته اند درآمدهای را میو من کسان.دی کنمطالعه را ی آموزشي نوارهادی توانیساعت م

  . ند چهار برابر کنی حتایسه و 

  دینی آموزش ببدی توانی چه مهر

. دی شرکت کنی آموزشي است که تا حد امکان در دوره هانی اي فردي به حداکثر توانمنددنی ادامه دار در رسيریادگی دی کلنیسوم

 کنند اغلب از ی م را اجرای آموزشي که برنامه هایکسان.  توانند به شما کمک کنندی جا افتاده اند و می آموزشي از برنامه هاياریبس

.  بدهندمی تر و راحت تر مطالب را به شما تعلعی توانند سری برخوردارند و می و اطالع کافم مطلوب و عليمهارتها

 بی ترک،ی آموزشي و شرکت منظم در دوره های آموزشيمطالعه منظم، گوش دادن منظم به نوارها:دی کنی مبی سه را با هم ترکنی ایوقت

  .  رهنمون سازنددی که داری توانند شما را به سرعت به سمت هدفی که مدی آوری م به وجوديقدرتمند

   قدرت استدانش،

 که بتوان یدر واقع، تنها دانش.  درست استي مطلب تا حدودنیا.  کردی دانش را قدرت معرفکنی بسی طور که قبالً عنوان شد، فرانسهمان

.  کنندی کمک نمیها پر از دانش هستند، اما به کسکتابخانه .  کندی قدرت مدیآن را به کاربرد تول

 تر و عی کارتان را سردی کنی سعوستهی پدیبا.دی برودی جدي هادهی به دنبال اوستهی پدی باد،ی بدهریی تغی خود را به شکل مثبتشهی اندنکهی ايبرا

 انی و بهتر به مشترشتری که بدیری را در نظر بگیی راههاوستهی پدیبا. دی را تمام کنتانی ساده تر و ارزان تر کارهادی بتواندیبا.دیبدهبهتر انجام 

  . دی خود درست کني برایتی امنهی حاشدی بتواندیبا. دیخود خدمت کن

   نامحدودشهیاند

ما  شلی و تمالی و اندازه می تنها با جاه طلبدی گرد آوردی توانی که می دانشزانیو م.  استزی عصر اطالعات، دانش در حکم همه چدر

.  وجود ندارددی بکندی توانی که میی کارهاي برایتیدر واقع، محدود.  شودیمحدود م
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 خود ي مهارتهادی توانی ميشتری بنانی باشد، با شجاعت و اطمشتریهر چه دانش شما ب. دی کنی کسب درآمد مشتری بد،یاموزی بشتری چه بهر

 دی که بکني گونه در هر کارنیو ا. ابدی ی مشی شود، عزت نفستان افزاشتری ب شمانانیهر چه شجاعت و اطم. دیرا مورد استفاده قرار بده

  . دی شویر میتوقف ناپذ

  

 ی عملناتیتمر

. دی شکل بدهدی کنی متی که فعالي انهی خود را در زمی از امروز کتابخانه شخص01

 د؟ی به سود خود استفاده کننهای از ادی توانی مایآ.دیی نمایابی ارزدی کنی که مي مترقبه خود را در کارری غي و شکستهاتهای موفق02

 است که در حال حاضر ي عکس آن کارقاًی که راه حل دقدیتصور کن. دی خود برخورد نظم دار داشته باشی از مسائل زندگکی با هر 03

. دی دهیانجام م

. دی که ممکن است شما در اشتباه باشدیتوجه داشته باش.دیسؤاالت گوناگون بپرس.دی آشنا کندی جدي ذهن خود را با نقطه نظرهاوستهی پ04

. دی گوش بدهدی خود نشسته الی که در اتومبی در حالی آموزشي به نوارها05

 را که امکان ی هر مطلبنهی زمنیدر ا. دی کنشرفتی پيشتری که تخصص بتواند به شما کمک کند تا با سرعت بدی را انتخاب کني انهی زم06

. دیوزامی است، بریپذ

  . دی با برندگان پرواز کند،ی برنده شودی خواهیاگر م. دی خالق و شاد معاشرت کنن،ی تنها با اشخاص مثبت، خوش ب07

دی خود استفاده کنی ذهنيروهایاز ن:9 فصل

است که هنوز  يدی نکرده است، قاره جديانوردی دری است که در آن کسیمی عظانوسی چونان اقی بالقوه اشخاص معموليهایتوانمند

.  به عظمت استفاده شوددنی رسي کشد تا از آن برای است که انتظار می پر از امکاناتيایکشف نشده است، دن

 یسی ترانیبرا- 

 رندهی ها در برگدهیا.  هستندندهی آدی ها کلدهیا.  شودی مری امکان پذدی جدي هادهی برخوردار شدن از اجهی شما در نتی در زندگيریی تغهر

 وستهی پراتیی رو به رور شدن با تغي براوستهی پدی تا بتواندی شودهی خالق اکی دیبا.  به هدف هستندیابی دستي حل مسائل و راههايهاپاسخ

  . دی نو داشته باشي هادهی اد،ی آی شما به وجود مرامونی که در پییرصتهاو ف

  دییای و به عقب بدی نظر کنندهی آبه

 را ي چه کارد،ی بشوی چه کسدی خواهی که مدی کنيرسازی تصودی باد،ی برسدی جدي و به نقطه نظرهادی بدهریی خود را تغشهی اندنکهی ايبرا

افراد موفق بر فراز . در سر داشته باشدي پنداره اای ای رؤدی در جهان بکند باي تواند کار ارزشمندی که میهر کس. دی و به کجا برسدیبکن

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

103

 که به آن نندی بی مندهی روند و خود را در آی و مسائل موجود متهای محدودي به فراسوند،ی آیواز درم وجود دارد به پررامونشانی پرآنچه د

. دی کننی کردن را تمرفکر نوع نی ادیشما هم با.  اندافتهی مورد عالقه خود دست یزندگ

 که به همه دی و تصور کندیری خود را در نظر بگندهیل آ پنج سادی پنداره بانی به ادنی رسيبرا.  آل با شما صحبت کردمدهی درباره پنداره اقبالً

 بود؟ چه دی برخوردار خواهد بود؟ در کجا خواهییهایژگی تان از چه وی زندگد،ی خود برسي آلهادهیاگر به ا.دی ادهی خود رسيخواسته ها

. رهی و غرهی درآمدتان چقدر است؟ و غد؟ی دهی را انجام مي با شما خواهد بود؟ چه کاریسک

 تا بر دی انجام بدهدی توانی مطلوب مي استفاده از فرصتهاي که برادی کنی فکر میبه اقدامات. دی گردی بازمي جارطی گاه به امروز و شراآن

 را از ی موانع ذهند،ی مسائل خود را حل کندی توانی گونه است که منیا.  خالق استشهی طرز استفاده از اندنیا.دیموانع و مشکالت غلبه کن

  . دی خود برسي تر به خواسته هاعی و سردی بر دارنایم

   از سه ذهناستفاده

 ي ذهن برانیاز ا.  خودآگاه شماستای اری ذهن، ذهن هشنیاول. دی دهی و به آن شکل مدیشی اندی خود می با سه ذهن متفاوت به زندگشما

 ی ملی و تحلهی آن، آن را تجزي با توجه به ارزشهاد،ی سنجی م خودی اطالعات را با دانش فعلنیا. دی کنی استفاده مدی اطالعات جدافتیدر

 را اغلب ذهن نیا. دی کنی متی خود را هدای است که با آن زندگی ذهننیا. دی ندهای دی صورت بدهی که اقدامدیری گی ممی و بعد تصمدیکن

.  نامندی می منطقای ینیع

 ی می را ذهن ذهننیا.  استی و اطالعاتي آمارمی بانک عظکی ذهن نیا. ت اساری هشمهی ذهن ندی کنی که از آن استفاده می دومذهن

ذهن .  بدهدقی نگرشها، باورها، هراسها و تعصبات شما تطبزی است که اعمال و رفتارتان را با خودانگاره ها و ننی ذهن انینقش ا. مینام

. دی نمایاجرا م کند، بلکه دستورات شما را ی نمیی آورد و منطق آراینم لی دلاری هشمهین

 خودمختار، ضربان قلب، سرعت تنفس، گوارش ی عصبدستگاه ذهن نیا.  شماستی بدني مسئول عملکرد کارهانی هم چناری هشمهی نذهن

 تواند ی است که مقی قدرتمند و دقي است، به قدرمی عظوتری کامپکی ذهن بسان نیا.  کندی را کنترل ملی قبنی از اییزهایغذا، حافظه و چ

 اردهایلی و چهار ساعت، در مستی مدت بام در تم،ییایمی صدها ماده شانی ذهن منیا. فرمان را پردازش کندونیلی صد مکی هیهر ثاندر 

.  آوردی به وجود میسلول شما تعادل

 شماست و يدانشها همه رندهی ذهن در برگنیا.  کندی را برقرار میتناهی ذهن ارتباط شما با فراست النیا. استاری سوم، ذهن فراهشذهن

در تمام مدت . ذهن منبع همه الهامات، تصورات، شمها و شهودات استنیا.  دهدی شما قرار ماری را در اختازتانی مورد نيتمام جوابها

 شفاف و ی ذهنری واضح، تصاويداشتن هدفها. دهدی مسائل موجود را مای سؤاالت قی فعال است و به شما جواب دقت و چهار ساعستیب

  . سازدی ذهن را فعال منی مثبت ايهادییتأ
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  تی آزاد کننده خالقسه

اول، : عبارت اند ازنهایا.دیی از آنها استفاده نمادی کنی که مي در هر کاردی توانیم.  وجود داردتی آزاد کردن خالقي عامل مهم براسه

 ی میی به نقطه نظرهاد،ی استفاده کننهای از همه ایقتو.  و جهت دارقی کامالً مطلوب؛ دوم، مسائل فشارآورنده؛و سوم، سؤاالت دقيهدفها

.  کندی زده مرتی را حشما که دیرس

 به مراتب ی و در سطحدی کنی ـ هدفها، مسائل و پرسشها ـ هر سه ذهن خود را به طور هم زمان فعال می سه محرك ذهننی استفاده از ابا

  . دی شوی ظاهر ميباالتر از اشخاص عاد

  طلوب کامالً ميهدفها

هدف . دی به هدف خود مشخص سازدنی رسي را برای زماند،ی خواهی که چه مدی بداندی باقاًیدق. کامالً مطلوب استي عامل، هدفهانیاول

 شدت داشتن علم و اطالع از هدف و شمار انیم يرابطه ا. دی به آن مشخص سازی دسترسي براي باشد و بعد برنامه ايری قابل اندازه گدیبا

.  وجود دارددی آوری به آن فراهم میابی دستي که برایی هادهیا

 خود را همه روزه ي است که هدفهانی خالق ايروهای سه ذهن و فعال کردن نيتهای به فعالدنی بخشی قدرتمند هماهنگي از روشهایکی

 وقت یعد از نوشتن هر هدف، لحظاتب. دی اافتهی خود دست ي که به هدفهادی وانمود کنقاًی دقدیبا. دیسیصبحها به زمان حال ساده بنو

 که انگار وجود دینی ببيهر هدف را در ذهن خود به گونه ا.دی اافتهی به آن دست شیشاپی که انگار پدی نگاه کني و آن را طوردیبگذار

. دی و رها سازدیری آرام بگد،ی بزنيبعد لبخند. کرده استدای پیخارج

 مطمئن و خاطر جمع، ی آن به شکلي اند، و بعد رهاسازوستهین آنها، انگار که به تحقق پ هدف در هر روز صبح، تصور کردیسی بازنوروش

. دی خواهی است که ميزی آن چی تعادل ذهنجادی از ایبخش مهم

شتن و با نو.  کننددای صورت تحقق پدی آنها را داري الزم برای که آمادگی تا به شکلدی کنی خود کمک مي روش، به هدفهانی استفاده از ابا

 نیدر ا. دی سازی را فعال مارتانی ذهن فراهشيو در نقطه ا. دی دهی خود ماری هشمهی تر به ذهن نقی و عمقی آنها را عمتان،ی هدفهایسیبازنو

  . دیی کنند، به خود جلب نمای کمک متانی به خواسته هادنی را که شما را در رسییتهای اشخاص و موقعدی توانی مان،زم

  دیشته باش آن را دااحساس

.  کندی مدای تحقق پيشتری بی به راحتد،ی را جست و جو کنی هدفيشتریهر چه با شدت ب.  زنندی و عواظف حرف اول را ماحساسات

 ی مدایذهنتان سرعت پ.  بالقوه شماستي پدال گاز توانمندي به قدم گذاشتن روهی شبجانی های دی هدف با احساس شددهی کردن ابیترک

 زده تر و مشتاق جانی به خواسته خود مثبت تر، هدنی رسيهر چه برا.  شما قرار بدهداری به هدفتان در اختدنیرس ي براییهاکند تا نقطه نظر

.  بخشدی شما تحقق می آن را در زندگيشتری ذهنتان به سرعت بد،یتر باش
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 نی اد؟ی کنی نشاط مای الی خی آسودگ،يخار، شاد احساس افتایآ. دی کنی مدای پی چه احساسد،ی که اگر به هدفتان برسدی فکر کننی ابه

. دی اافتهی انگار که به هدف خود دست د،ی حاال هم آن را احساس کندی کنیاحساس هر چه باشد، سع

تصور . دی اافتهی خواسته خود دست نی که به ادی تصور کند،ی برسي باالتری و به سطح زندگدی به دست آوريشتری پول بدی خواهی ماگر

. دی احساس را تصور کننی و ادیچشمان خود را ببند.  داشتدی خواهی چه احساسدیکن

 يروهای ند،یی نمابی ترکدی کنی مدای به هدف پافتنی که در صورت دست ی روشن هدفتان را با همان احساسی ذهنری تصودی بتوانیوقت

 دنی رسي تا از آن برادی کنی مدای دست پیرتی و بصنشی به بد،یداز انی خالقه ذهن را به کار ميروهاین. دی کنی تر ذهن خود را فعال میمتعال

  . دی استفاده کنشتری به مراتب بی سرعتبابه هدفتان 

   مناسبي در حکم فرصتهامسائل

تجربه  فشار مسائل را یتنها وقت. سازد، مسائل فشارآورنده هستندی کند و ذهن مثبت شما را فعال می شما را آزاد متی که خالقی دومعامل

. دیی شکل استفاده نمانی که از ذهن خود به بهتردی کنی مدای پي ازهی انگد،یکن

 یحت. هستندری امر ناچار و اجتناب ناپذنهایا.  هستندی و نرمال از زندگیعیمسائل بخش طب.  کنندی مسائل را درك نمتی اشخاص ماهاغلب

. دی گردی رو به رو میسائل باز هم با مد،ی کنی تالش خود را منی و بهترنیشتری بیوقت

اشخاص مؤثر و موفق با مسائل برخورد .  پاسخ و واکنش خودتان به مسئله استد،ی از آن که کنترل داری برخورد با مسئله به تنها بخشدر

.  کنندیمثبت و سازنده م

 تر باشد، و هر يهر چه مسائل شما جد. ند بخشیبه شما قدرت م.  کشندی مانی شما را به ماتیفی کنی در انواع و اقسام خود بهترمسائل

 ی را به شکل سازنده حل و فصل ميهر بار که مسئله ا.دی شوی خالق تر مد،یری مسائل به کار بگنی حل اي برارا يشتریچه احساسات ب

  . دی گردی تر آماده مدهیچی حل مسائل پي براجهی و در نتدی شوی با فراست تر و مؤثرتر مد،یکن

  دی کن کاغذ فکريرو

: دی و از خود بپرسدی وقت بگذاریلحظات. دی کاغذ فکر کني است که رونی اتی حل مسائل و آزاد کردن خالقي توانمندشی افزاي برایراه

. دیسی کند، بنوانی بی که مسئله را به خوبی کاغذ به شکليبعد جواب را رو» کدام است؟یمسئله اصل«

 نی ادی بکندی توانی که مي کارنیبدتر.دی داشته باشد، باشفی تعرکی که تنها يمراقب مسئله ا» وجود دارد؟ي چه مسئله اگرید«:دی بپرسبعد

. دی آی امکان حل آن مسئله فراهم مشتری بد،ی بدهحی توضي ترعی مسئله را در ابعاد وسکیهر چه .دی را حل کنیاست که مسئله اشتباه

همان .ندی شوند و به شکل مکتوب درآفی تعردی باد،ی شوند به خواسته تان برسیم که مانع از آن ی عواملای مشکالت، موانع، چالشها همه

.  از درمان استیمی درست، نصی تشخند،ی گوی میطور که در علم پزشک
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  مسئلهکی یعنی.  از مسائل استي بلکه خوشه است،ی مسئله نکی که دی رسی مجهی نتنی به اد،ی کنفی را تعري مسئله ادی خواهی می وقتگاه

در .  شوندی ملی تشکياغلب مسائل، از مجموعه مسائل کوچک تر.  احاطه کرده استي بزرگ است که اطراف آن را مسائل کوچک تري

  .  حل شودی مسئله اصلدینکه مسائل کوچک تر حل شوند بایاغلب موارد، قبل از ا

   صرفاً مسئله هستندهدفها

 یی تواناتی موفقندی گوی است که ملی دلنیبه هم.دیئله است که هنوز آن را حل نکرده ا مسکی صرفاً د،ی اافتهی که هنوز به آن دست نیهدف

 مورد ی جسمانیاگر از سالمت. مسئله هنوز حل نشده استکی نی اد،ی درآمد نداردی خواهی که مي آن اندازه ابهاگر .حل مسائل است

 است که ي شما و هدفتان وجود دارد، صرفاً مسئله اانی که میمانع. دی آن را حل کندی است که باي هم مسئله انی اد،ینظرتان فاصله دار

  .  گرددی است که دنبال راه حل مي است، مسئله الی شما حاتی شما و موفقانی مه کتیهر محدود.  گرددیدنبال راه حل م

   شغل شماشرح

 شما هر یاما عنوان شغل. دیی گویح شغلتان را به من م شرای خود و ي شما نام سمت جارد،ی کنی امرار معاش چه مي از شما بپرسم برااگر

 ی است که از شما شخصي اي توانمندنیا. دی دهی است که در تمام مدت روز انجام مي کارنیا. دیچه باشد، شما مسئله حل کن هست

 ی از اثربخشيبا چه درجه ا دارد که نی به ای شما در شغلتان بستگتیموفق. دی هستي حالل مسئله حرفه اکی اشم.  سازدیارزشمند م

. دی کنیمسائل و مشکالت را حل م

 هم ی شغلد،ی داشتی نمي مسئله اچیاگر در کارتان ه.دی مسائل باشنی سپاسگزار ادیشما با. دی نکنتی تان شکاي از مسائل کارهرگز

 مسائل را حل و نی دهند که بتوانند ای مین خود را به کساي خود را حل کنند، به سرعت جاي توانند مسائل کاری اشخاص نمیوقت. دینداشت

. دی را حل و فصل کنيشتری تا مسائل بدی کنی مدای رتبه پي به سرعت ارتقاد،ی شوی حالل مسئله عالکی ما شیوقت. فصل کنند

 د؟یحل مسئله تبحر دارتا چه اندازه در : استنی شود ای مطرح منجای که در ایتنها سؤال. دی مسئله حل کن بدانکی حاال به بعد خود را از

  . دیری قرار بگی باشد که در حل کردن مسائل، در سطح عالنی ادیهدف شما با

  دی بپرسقی دقسؤاالت

فعال  ذهن شما را،یجمالت عالباکلمات و سؤاالت بجا.استجهت دار  وقی طرح سؤاالت دقتی فعال کردن خالقي روش برانیسوم

. دی را مورد سؤال قرار بدهتانی و بعد جوابهاد،ی بپرسي از خود سؤاالت جددی باد،یستفاده کن خالق خود ايروی از ننکهی ايبرا. سازدیم

 که امروز ی با توجه به علم و اطالعای کردم، آی کار را نمنیاگر حاال ا«: دی از خود بپرسد؟ی از مبدأ صفر را به خاطر داردنیشی مبحث اندایآ

»  دادم؟ی کار را انجام منیدارم ا
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 گاه هوشمندانه رد،ی گی صورت نميدیاگر اقدام مف.دی است که به آن برنامه ادامه ندهنی ادی که داري مسئله انیاسخ شما به بزرگ تر پگاه

 راه نی ترمی و مستقنیساده تر«:دی از خود سؤال کنشهیهم. دی را متوقف سازی است که اقدام بخصوصنی ادی بکندی توانی که مي کارنیتر

  » ام است؟ کدله مسئنیحل ا

   استزی و وضوح در حکم همه چتیشفاف

 که به یبه جواب» قرار است چه کار کنم؟«:نکهی خالق وجود دارند و از جمله آنها ايروهای کمک به آزاد کردن ني هم برايگری دسؤاالت

. دی کامالً توجه داشته باشدی دهی سؤال منیا

 ایآ«و »  کار را بکنم؟نی خواهم ایچگونه م«: دی از خود بپرسد،ی رو به رو هست با مقاومتی به هدفدنی رسي برادی کنی احساس مهرگاه

. دی خود نشوي جاري روشهايدای و شفتهی جهت شیب»  وجود داشته باشد؟يممکن است راه بهتر

 ی تمامشهیباه ر اشتي هاهیفرض«:دی گوی مي شما کدام هستند؟ الکس مکنزاری مسلم و ناهشي هاهی شما کدام هستند؟ فرضي هاهیفرض

  » .هاستیشکستها و ناکام

  ی واقعمسئله

 یوقت. مواجه هستندی را روانه بازار کنند و در بازار با مشکالتيدی خدمت جدای خواهند کاال ی کنم که می کار میی اغلب با شرکتهامن

.  دهندی و خدمات ارائه ملی تحوع،ی توز کارکنان، فروش،غات،ی تبلي هانهی در زمی فهرست مطلوبم،ی کنی میبررس آنها را يمسائل کار

.  ندارندی است که فروش به اندازه کافنی آنها ایاما در اغلب موارد، مسئله اصل

. دی سؤاالت را از خود بپرسنی ادی باد،ی را در بازار بفروشی خدمتای کاال دی خواهی میشما هم وقت.  کنمی از آنها سه سؤال مبعد

 ي مشابه، کاالي رقابت با کاالهاطی هستند که بخواهند و در ضمن بتوانند در شرای کسانایآ»  وجود دارد؟يزار باایآ«: استنی اول اسؤال

 تا چه اندازه ي کنند که جلب و جذب کردن مشتری نکته شروع منی از اشخاص کارشان را بدون توجه به اياری کنند؟ بسيداریمرا خر

. دشوار است

 بازار به ایآ«: شودی سؤال مطرح منی شما باشند، اي کاالدی به خرلی هستند که مای کساندی کنیر م است، اگر فکي جواب شما آراگر

اگر .  بزرگ وجود نداردی بازار به اندازه کافشانی از کاالها و خدمات خوب و ارزشمند هستند، اما براياریبس» بزرگ است؟یاندازه کاف

  .اده از پولتان وجود دارد استفي برايدتری بهتر و مفارد طور باشد، مونیا

 

   خورندی شرکتها شکست مچرا

 ي گذارهیهر سرما. را جوابگو باشددی که تالش و زحمت تولستی و بزرگ نعی وسی بازار به اندازه کافرای شوند زی ها ورشکست میلیخ

. ان وجود داشته باشد پولتي گذارهی سرماي براي راه بهتردیشا.  شودسهی مقادی باگری دی احتماليهای گذارهیبا سرما
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 را در ی بازدهنیشتری که بي به طورد،ی کني گذارهی است که خودتان را سرمانیکار شما ا. اصل درمورد شخص شما هم کاربرد داردنیا

 منبع خود نیشما ارزشمندتر. دی صرف کندی توانی و زمان خود را به هزاران شکل مختلف میشما زندگ.دی خود به دست آوريقبال انرژ

  .  را به شما بدهدی بازدهنیشتری که بدی کني گذارهی سرمایی منبع را جانی ادی باشهیو هم. دیهست

 ي از تمرکزی بازار به قدر کافنی اای بزرگ است، آی بازار به اندازه کافنی وجود دارد و اياگر بازار«: استنی پرسم ای که می سؤالنیسوم

 »د؟ی فروش کنغاتیبل در آن اقدام به تدیبرخوردار است که بتوان

 به طرز دی پراکنده باشد که نتواني بزرگ باشد، اما بازار به قدری بازار به اندازه کافنی وجود داشته باشد، اي شما بازاري است براممکن

  . دی خود را به فروش برسانيمطلوب کاال

  دیری را در نظر بگتهایمحدود

 قانون، در هر نیبراساس ا.است»تهای محدودهینظر« به راه حل مسئله استفاده از دنیرس ي خالق برايروهای آزاد کردن ني برای مناسبروش

.  سازندی وجود دارند که سرعت کار شما را مشخص مییتهایتنگناها و محدود.  وجود داردي عامل محدود کننده ایتی فعالای ندیفرا

. دی برداشتن آنها اقدام کنانیز م اي کند تا برای اغلب به شما کمک مطیتها در محی محدودنی اییشناسا

 خصوص نی که در اییتهای اطالع از محدوديبرا. دی دو برابر کنندهی درآمد خود رادر سه تا پنج سال آدی خواهی که ممی مثال، فرض کنيبرا

 »ست؟ی حاال درآمد من دو برابر ننیچرا هم«:دیوجود دارد از خود بپرس

 کار است؟ از جمع همه مشکالت و نی مانع ای چه عاملد؟ی آوری دو برابر درآمد امروز را به دست نمشیشاپیچرا شما پ.دی خود صادق باشبا

   د؟ی شود که به هدف خود برسی از همه مهم تر است و مانع از آن متی کدام محدودتها،یمحدود

  دی استفاده کن20 به 80 قانون از

 درصد 80 دیگوی قانون منی مفهوم، انیادر.دی استفاده کنيطرز هم بتهای در مورد محدود20 به 80قانون  ازدیرسد بتوانیم نظربه

  . ندارندطیمح وطی به شرايکار مربوط به شما هستند وتهای محدودنیا. شما قرار دارنددرونشوند،دریم شماشرفتیپ که مانع ازییتهایمحدود

 کنند موانع و یاغلب اشخاص فکر م. شما وجود دارند از رونی بيای دارند در دنی که شما را به عقب نگه می درصد عوامل20 تنها

 به دی شوند نتوانی که مانع از آن میلیاغلب دال. ستی طور ننیاما اغلب ا.  دارندیطی و محیرونی که با آن رو به رو هستند جنبه بیمشکالت

  .  مطلوب استاتیفی و کي نداشتن مهارت، توانمندد،یسرعت حرکت کن

  دی کن خود را دو برابردرآمد

 مانع و نیاول. دی بدهشی درآمد خود را به دو برابر افزاندهی در فاصله سه تا پنج سال آدی خواهیم.دی که در کار فروش هستمی کنفرض

 دی توانی مد،ی صورت دهي کارنجای در ادیاگر بتوان. دی بفروشدی توانی است که می خدماتای کاال زانی مدی به آن توجه کندی که بایتیمحدود

. دی برسود هدف خبه
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 ممکن است تعداد يمسئله بعد»  وجود دارد؟نهی زمنی در ایتیچه محدود«:دی عمده، از خودتان سؤال کنتی محدودنی ایی از شناساپس

.  وجود دارددی به هدف برسنکهی امکان اد،ی صحبت کنانی با مشتری به تعداد کافدیاگر بتوان. دی کندای پدی توانی باشد که میانیمشتر

 که بازار با کمبود دی برسجهی نتنی ممکن است به انجای آورند؟ در ای را به وجود متی محدودنی ای که چه عواملدی گاه از خود بپرسآن

  . دی کندای پي مشتری به اندازه کافدی توانی که نمدی شما هستنی بلکه است،ی رو به رو نيمشتر

  دی اطراف خود نگاه کنبه

 يگری اشخاص دای آدینی و ببدی خود نگاه کنرامونی است که به پنی است ایرونی بای ی درونتی محدودایمطلب که آ نی اطالع از اي برایراه

 ی سازند؟ اگر کسانی خود مدی کار مشابه شما، دو برابر شما عاي وجود دارند که در ازای کسانایآ. کنندیهم وجود دارند که کار شما را م

.  استی بلکه درونست،ی نیرونی که مشکل بدیمد دارند، بدان که دو برابر شما درآرندوجود دا

  دی را آزاد کنموانع

 روشن ی چراغیکیانگار که در اتاق تار. دی کنی خالق خود را متوجه ذهنتان ميهایی تواناد،ی داری برمانی به طور منظم موانع را از میوقت

. دیکرده ا

. دی سازی ذهن خالق خود را فعال مد،ی کنی به آنها اقدام میابی دستي برااقیو با اشت دیری گی در نظر می واضحي خود هدفهاي برایوقت

 گونه نی و ادی پرسی ازخود سؤاالت جهت دار میوقت. دی رسی مدی جدي به نقطه نظرهاد،ی کنی مبی هدفها و مسائل را با هم ترکیوقت

 مانند د،ی نمودیی بر سر کارتان را شناسای مانع اساسیو وقت. دی خوریرم بي بهترطی به شرایتی در هر موقعد،ی سازی مال خود را فعشهیاند

  . دی دهی بزرگ قرار ميتهای موفقری و خود را در مسدی کنی نابغه عمل مکی

  دی همه هوش و فراست خود استفاده کناز

 به آن اشاره سی در انگليد، و چارلز هند است که هووارد گارنر در دانشگاه هارواری مطلبنیا. دی نوع هوش رو به رو هست10 کم با دست

 صورت يهایاما بررس.دی شدی آزمون میاضی و هوش ری کالميهای صرفاً براساس توانمندد،ی خواندی که درس میدر تمام مدت.کرده اند

 هوش دیبل از هر کار باق. نابغه بسازندکی توانند از شما ی که مدی انواع هوش هستي دهند که شما دارای نشان مذشتهگرفته در چند سال گ

  . دیی مختلف استفاده نماي هانهی هوش در زمنی و بعد از ادی کندایغالب خود را پ

  ی کالمهوش

 استفاده درست از زبان رابطه ییتوانا.  رساندی صحبت کردن و احاطه شما بر زبان را میی توانانیا.  استی هوش شما هوش کالمنیاول

 صحبت سی سلانی میمی مستقرابطه ،يدر هر جامعه ا. دی ارتباط برقرار سازگرانی با ددی دارد که بایی هانهی در همه زمتی با موفقیکینزد

. دییفزای خود بانی بر شمار مشتردی توانی بهتر صبحت کردن، ميریادگیبا . کردن و درآمد وجود دارد
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 ي هاشهی ها و انددهی اد،ی را درك کنيشتری و هر چه کالم بد،ی بدانيشتریهر چه کلمات ب.  استشهی ابراز اندي براي کلمه در واقع ابزارهر

 لی دلنیبه هم.  شوندی قائل ميشتری ارج و قرب بتانی براگرانیهر چه فرهنگ لغات شما بهتر باشد، د. دی دهی را شکل ميشتری بدهیچیپ

  .  هوش و فراست شماستی اصلاری شما معی کالميهارتهااست که م

  یاضی رهوش

 نشان می و ضرب و تقسقی استفاده از اعداد، جمع و تفري شما را برایی توانانیا.  استیاضی هوش ر،ی بهره هوشيری اندازه گاری معنیدوم

 ها، نهی هزمتها،یهر چه درباره ق.  سازدی مشخص می مالي شما را در خواندن صورتحسابهایی توانازانی منیدر کار تجارت، ا.  دهدیم

. دی شوی و ارزشمندتر مدیری بگدی توانی مي بهترماتی تصمد،ی داشته باشيشتریم و اطالع ب علی ماليمخارج و نسبتها

 از آنجا د،ی آی مانی آمار و ارقام به مي کنند در هر جا که پای می جهت سعنی ندارند و به همیاضی ري کنند که توانمندی ها فکر میلیخ

  .  بزندری تواند به شما لطمه جبران ناپذی کمبود منی باشد، ایالل مال به استقدنیاگر قرار باشد هدف شما رس. رندیفاصله بگ

  یکیزی فهوش

 از آن بهره فراوان ی است که قهرمانان بزرگ ورزشی هوش و فراستنیا.  استیکیزی به نبوغ، هوش فدنی رسي برارگذاری تأثنهی زمنیسوم

هر .  بشودی ورزشکار عالکی با کمبود رو به رو گردد، اما یکالم و یاضی هوش رنهی در مدرسه در زميممکن است دانش آموز. دارند

.  شودی برگه گزارش کارکرد دانش آموز در مدرسه نشان داده نمي روي توانمندنیچند ا

 با  است کهنیخبر خوش ا.  فروشندی استعداد ندارند، خودشان را ارزان می جسمانيتهای از فعالی برخای در ورزش نکهی ها با تصور ایلیخ

شما از .  و خواسته شما داردلی به می بستگزیهمه چ. دی ظاهر شوی از ورزشها به خوبی در انواعدی توانی می کافنی مؤثر و تمرمیتعل

  . دی برخوردارد،ی کنی که تصور مي از حدشتری به مراتب بین جسمايتوانمند

  یقی موسهوش

 حال نیبا ا ظاهر شوند وفی درس مدرسه ضعایورزش  بتهوون درایوزارت ممکن است م.  باشدیقی تواند هوش موسی هوش شما منیچهارم

  . دندی رستی به موفقیقیموسوازخوانان درمدرسه موفق نبودند،اما در و آدانهایقیموس ازياریبس.ندی ممکن را بسراي آهنگهانیبتوانند بهتر

  یی ـ فضايداری دهوش

 تکت،ی آرشکی.  دهدی و خلق اشکال، حالتها و انگاره ها نشان مدنیما را در د شیی توانانیا. استیی ـ فضايداری هوش، هوش دنیپنجم

.  قابل توجه برخوردارندیی ـ فضايداری نقاش، اغلب از هوش دکی مهندس، کی

.  کندمی کاغذ ترسي و بعد آن را روندی ممکن است نقشه را ابتدا در ذهن خود ببتکتی آرشکی مثال، يبرا

. دی دهشی افزانی با تمردی توانی هوش را منیا. دیی هدفها در ذهن استفاده نمادنی مجسم کردن و ديبرا دی توانی هوش منی ااز
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  ي فردانی مهوش

 ي هوش توانمندنیا.  فراوان داردداری طالب و خری است که در اغلب جوامع مترقی هوشنیا.  استي فردانی هوش، هوش منیششم

 شهی اندي فراوان براتی هوش داشتن حساسنی اينشانه ها.  دهدی را نشان مگرانیتقاعد نمودن د نفوذ کردن و ممذاکره، ارتباط، يبرقرار

 ادی زي فردانی اغلب از هوش می افسران ارتشی موفق، رهبران گروهها و حترانیمد.  استگرانی دالی ها و امزهیها، احساسات، انگ

. برخوردارند

  .  لحاظ طالب فراوان دارندنی فراوان بهره دارند و بدي فردانی متقاعد کنند اغلب از هوش م وقی تشودی را به خرگرانی که بتوانند دیکسان

  ی درون شخصهوش

 ی و چه کسدی هستی چه کسنکهی آگاه شدن از خود، اي شما را براي توانمندزانی هوش منیا.  استی نوع هوش، هوش درون شخصنیهفتم

 و دیری در نظر بگیی خود هدفهاي برادی توانیم. دی خواهی و چه نمدی خواهی که چه مدی دانی مقاًی هوش دقنیبا ا. سازدی مشخص مد،یستین

هر چه بهتر خودتان را . دی خودتان را درك کندی توانی مشتری باشد، بشتری شما بی خودآگاهزانیهر چه م. دی کنيزی رنامه تحقق آنها بريبرا

 و به خود دی داری خودتان را دوست مشتری بد،ی به دست آوريشتری بيریه خود پذهر چ.دی آوری به دست ميشتری بيری خودپذد،یدرك کن

  . دی کنتی تقونی با تمردی توانی هوش را منیا.  مهم استاری موفق بسی داشتن زندگي برایخصهوش درون ش. دی گذاریاحترام م

  یی کارفرماهوش

 دی تولي و آن گاه استفاده از منابع مختلف براي بازاري فرصتهادنی د شما را دریی توانانیا.  استیی نوع هوش، هوش کارفرمانیهشتم

.  سازدی که بتواند در بازار به فروش رود را مشخص میکاالها و خدمات

 توانستند به یی خودساخته از صفر شروع کردند و با استفاده از هوش کارفرماياردرهایلی از مياری خودساخته و بسيونرهایلی ماغلب

  .  کننددای دست پمی عظيتهایموفق

  ي شهودهوش

 دی توانی هوش منیبه کمک ا.  استتی موقعکی نبودن ای حس کردن درست بودن یی توانانیا. استي نوع هوش، هوش شهودنینهم

 دی کني را به سرعت و دقت داورگرانید

 از آنها به یمالقات با اشخاص، علم و اطالع فراوان هی کنند و در عرض چند ثانی میابی را ارزگرانی دي و منشهاتهای شخصی ها به راحتیلیخ

.  آورندیدست م

 کنند، هر دو ی شرکت مي هوش شهوديری مردان و زنان در آزمون اندازه گیاما وقت. ردی گی از شم مردان مورد توجه قرار مشی زنان بشم

 از مردان به شم و شی است که زنان بنی شود؟ علتش ای حد توجه منیاما چرا و چگونه است که به شم زنان تا ا. شوندی حد ظاهر مکیدر 

.  شوندی آنها ارزش قائل مي دهند و برای مراشهود خود گوش ف
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 و از آن استفاده دی به شم خود گوش بدهشتریهر چه ب.  بهتر کردنی توان آن را با تمری است، اما مي مادرزادي هوش شهودخوشبختانه،

زن و مرد «:دی گوی مسندهی پاندر، نونیج.دیری از آن بهره بگدی توانی بهتر مد،ی توجه کنشتریشم خود بهر چه به . شودی تر مقی دقد،یکن

  » .ندی نمای درون خود توجه مي کنند که به ندای شدن می عاله شروع بیزمان

  ی انتزاعهوش

 توانست خود را سوار بر نینشتیا. وان داشت از آن بهره فرانینشتی بود که ای نوع هوشنیا. و مجرد استی هوش شما، هوش انتزاعنیدهم

.  را متحول ساختکیزی قانون علم فنی کند، و اانی را بتی نسبهی آن نظرجهی و در نتندی شعاع نور ببکی

کار  نیا.  دهندی ارائه ميدی را به شکل جدي که عوامل متعدددی بری می پی ناگهانری تصوای دهی اکی به ی افتد که در زندگی اتفاق ماغلب

 انبوه دی تولي روشهای کراك اشاره کرد که به بررسي توان به رِیبه عنوان مثال، م.  به دست دهدي اقتصادتی فعالدر يدی جددهی تواند ایم

 ي واحد30,000 گونه بود که شرکت نیا.  همبرگر مک دونالد بوديری آن شکل گجهی سرخ کرده توجه کرد و نتینی زمبیهمبرگر و س

  .  کرددای پیت خارجمک دونالد صور

   سازندی منحصر به فرد می شما از شما انسانيهوشها

. دی کرده اند متفاوت باشی که تاکنون زندگی شوند با تمام اشخاصی سازند و سبب می نابغه بالقوه مکی شما از شما ي هوشهابیترک

اگرهرشهر بزرگ را در . آورندیصفر تا نُه را به وجود م از ي رقم ده عددکی ده هوش نی که ادیتصور کن:دی گونه فکر کننیدرباره خود ا

 و بعد ي کد منطقه اکیهمه تلفنها از .  کنندی می مختلف در آن زندگي که صدها هزار نفر از مردم با شماره تلفنهادینی بی مد،یرینظر بگ

.  شوندی ملی تشکی عدد هفت رقمکی

. ردی گی که فراست شما را اندازه مدی رسی می رقم10 عدد کی به د،یصفر و نُه بده انی ميازی ده گانه خود امتي از هوشهاکی به هر اگر

 احتمال ،ي ان اِيمانند د.  انسانها متفاوت استری کند با عدد سای مانی که هوش شما را بيعدد.  شماستی درواقع شماره تلفن هوشنیا

  .  استکی به اردهایلی شما برخوردار باشد می از عدد هوشيگری شخص دنکهیا

   از ذهن خارق العادهاستفاده

 و بعد در دی کنیابی خود را ارزي هوشهادیابتدا با.دی برسی عالی به سطحدی توانی خود، می منحصر به فرد هوشباتی رشد و بسط دادن ترکبا

 تیفق در گذشته با مونهای از اکی از کدام دینی ببدیبا. دی را دارازی امتنیشتری بي انهی در چه زمدینی ببدیبعد با.دی بدهيازیهر کدام به خود امت

 تی موفقنیشتری که بدی بکندی توانی خود چه می هوشبی با توجه به ترکدینی و ببدی خود نگاه کنرامونی به پدیبعد با. دی استفاده کرده اشتریب

  . دیرا به دست آور
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  يریادگی روش سه

 احساس کردن مطالب ای ودنید با گوش دادن،دیتوانی مگر،یبه عبارت د.یلمس ويردای د،يداریشن: دی داراریاخت دريریادگی ي براقی طرسه

  . دهدی محی ترجشتری روش را بکیکس کنند، اما درضمن هری استفاده ميریادگی ي سه برانی از ایبی اشخاص از ترکيهمه .دیاموزیرا ب

  يداری درندهیادگی

اگر .  دارندی عالدیقدرت د. کنندیآنها با چشمان خود اطالعات را پردازش م. کنند خود تماشا ي روشی را پای دوست دارند که اشهایدارید

 »د؟ی را به شکل مکتوب ندارنهای اایآ«: پرسندی از شما مد،ی شرکت بدهی درباره وضع بازرگانی اشخاص اطالعات کالمنیبه ا

 را هی خواهند آن نشری مد،ی گذاری مانی چاپ شده است در مهی نشرکی را که در ی با آنها مطلبیوقت.  اشخاص در خواندن مهارت دارندنیا

 آنها ا،ی حرف زدن درباره اشي دهند به جای محیترج.دی آی اشخاص در ضمن از گرفتن عکس خوششان منیا.  تا آن را بخواننددیبه آنها بده

  .  دهندی ملی درصد مردم را تشک50 هایدارید.نندیرا بب

  يداری شنرندهی گادی

 را هایسخنران ویقیموس.  بردی لذت می آموزشياز گوش دادن به نوارها.  گوش بدهدگرانی دوست دارد به صحبت ديداری شندهرنیادگی

اگر به آنها گزارش . داده شودحی توضشانیکه مطالب برا اشخاص دوست دارندنیا.  کندی استقبال مشهایدوست دارد، و از شکت در هما

  . دهندی ملی درصد جامعه را تشک40 هایداریشن» گزارش چه نوشته شده است؟نیاخوب،در«:پرسندیمازند و اندی به آن می نگاهد،ی بدهیکتب

   با انجام دادنيریادگی

 های لمسيبرا. دی آموزی با انجام دادن و لمس کردن مطالب را مگر،یبه عبارت د.  استی از نوع لمسيریادگی یحی سبک ترجنیسوم

 ياغلب به نوشته ها و دستورالعملها. را امتحان کنندزهای خواهند چیآنها دوست دارند که فعال باشند، م.  گوشه دشوار استکینشستن در 

.  ندارندي کاريداریشن

 و ي ساختمان ساز،یکی مکان،ي توان به نجاری به عنوان مثال، مد،ینی بی دارند، ماجی احتی که به مهارت دستیی هانهی اشخاص را در زمنیا

  .  اشاره کردونی و کاملیتومب راندن ای حتای

  دی به واقع منحصر به فرد هستشما

 با آنچه در دورن شما وجود دی کنی مرونی که در بي است کارنی و رو به رو شدن با جهان کدام است؟ مهم ايریادگی ي شما براحیترج

 در دی توانی که مدیری گی قرار میطی در شرا،دی کنی خود همراه ميریادگی یحی هوش غالب خود را با روش ترجیوقت. دارد هماهنگ باشد

  . دی بزرگ برسيتهای به موفقیزندگ

  

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

114

  دی خود را بر طرف سازی ذهنموانع

 الیس« روشها را نیا. دی خود برسي به هدفهایابی دستي برايشتری بی ذهني هادهی و به ادی قدرت ذهن خود را آزاد کندی توانی دو روش مبه

 به شما امکان ی کند، و دومی می ثروتمند و غنی شما را به طور شخصیاول. می نام داده ا»ی ذهن گروهيز ساالیس «و»ی ذهن شخصيساز

  .  کنندی روشها استفاده منی خودساخته از ايونرهایلی از مياریبس.دی برخوردار گردگرانی دي ها و نقطه نظرهادهیا دهد که از یم

  دهی به منظور به دست آوردن ای ذهن شخصي سازالیس

 ی از آن استفاده می قدرتمند است که وقتي روش به قدرنیا.  شودی مدهی نام»ي ادهی ا20روش « اغلب ی ذهن شخصي سازالی سندیفرا

.  بردی کند سود سرشار میهر کس از آن استفاده م.  را به دهها هزار نفر آموزش داده امنیمن ا.  شودی تان متحول می زندگد،یکن

 صفحه، يدر باال.  قلم و کاغذ استکی دی داراجی که احتيزیبه تنها چ.  باشدی حد قدرتمند منی تا الی دلنی و به هم ساده استاری بسروش

. دیسی بنوی هدف خود را به شکل سؤالایمسئله موجود و 

هر . دیسی بنویال مشخص خواسته را به شکل سؤنیا. دی دهشی درآمد خود را به دو برابر افزاي در مدت دو سال بعددی خواهی ممی کنفرض

. دی به دست آوري بهتري شود و جوابهاقی آن دقي تواند روی مشتریچه سؤال خاص تر باشد، ذهن شما ب

 ندهی ماه آ24 توانم بکنم که درمدت یچه م«:دیسی بنودی، با» به دست آورم؟يشتری توانم پول بیچگونه م«:دیسی بنونکهی اي به جانیبنابرا

  . دیسی نوی صفحه مي سؤال را بر باالنی که ادیبه خاطر داشته باش»  بدهم؟شیبر افزادرآمدم را به دو برا

  دی کنجادی است،جوابیب

 که دی کندای پی راهقی طر20به .دی متفاوت جواب بدهقی طر20 سؤال به نی به ادی انتخاب کندی که بای به راه و روشدنی رسي براحاال

. ستیجواب قابل قبول ن20 اما نوشتن کمتر از د،یسی جواب بنو20 از شی بلی در صورت تمادیوان تیم.دی خواسته خود برسنی به ادیبتوان

 ،یلی تر، باال بردن مدارج تحصی مدت زمان کار طوالنشتر،ی کار بدیسی بنودی توانیم.  شما احتماالً ساده و مسلم خواهند بودهی اوليجوابها

.  دشوارتر هستندي جواب بعد10 تا 5 اما ره،ی غ از موارد وی در بعضی شخصيباال بردن مهارتها

  دی بروتهای محدودي فراسوبه

 ام کمتر تالش یدر کار فعل«: باشدنی تواند ای شما ميجواب بعد» . تالش کنمشتری ام بیدر کار فعل«:دیسی مثال، ممکن است بنويبرا

 هم ی شغل دومای د،ی خودتان کار کني باشد که برانیان ا ممکن است جوابتنکهی اایو » . تالش کنمشتری بيگریدر کار د «ای» .کنم

. دی هم فعال شويگری وقت در کار دمهی به طور نای و دیریبگ

 ي را که با آنها برای هفته تعداد اشخاصی باشد که طنی تواند ای بالقوه باشد، جوابتان مانی مشترداکردنی از فروش و پی درآمد شما ناشاگر

.  دارنديشتری بدی که امکان خردی بروي بالقوه اانی به سر وقت مشترنکهی اایو . دی بدهشی به دو برابر افزاد،ی کنی م مالقاتتانیفروش کاال

. دی به فروش برسانيشتری را با حق العمل بيگری ممکن است به ذهنتان برسد محصول دنکهی اایو 
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 ذهن شما در ییتوانا.  شودی و محدود مردی گیصور ذهنتان شکل م که در تیتی بالقوه صرفاً با توجه به محدودي هر صورت، جوابهادر

  . تصور کردن نامحدود است

   عملتیاهم

 دی کردجادی ادهی ا20پس از آنکه . دیکن سه برابرای را دو ي ادهی ا20 روش ی با استفاده از آن اثربخشدیتوانی که ممی ارائه داده انی تمرنجایادر

  . دیریگ روش در نظر ب20 دهی آن اي اجرايحاال برا ودی بخصوص کار کندهی آن اي رودیتوانیمد،یاب نمود مورد را انتخکیجمع آنها و از

   کار صبحنیاول

 زتریذهنتان ت. دی کنی متی در تمام مدت روز احساس خالقد،ی کرددی تولدیدی که برگزي ادهی اي اجراي روش برا20 صبح اول وقت اگر

 ی و اشخاص و منابعدی را فعال کنتی قانون جذابدی توانیم. دی کندای آن پي برای راه حلدی توانیز کند، م بروی مشکلآنکهبه محض .  شودیم

.  بدهندياری به هدفتان دنی که شما را در رسدیرا به خود جلب کن

 کیبعد اگر هر روز . دی کندایت پ دستی تا در هفته بعد به موفقدی رسی مدی جددهی ا100 به د،ی انجام بدهی را پنج روز متوالنی تمرنی ااگر

 جادی سال اکی ماه و کی ی طی است که اشخاص معمولیی هادهی از همه اشی بنیا.  داشتدی خواهدهی پنج اي هفته اد،ی را انتخاب کندهیا

.  کنندیم

اگر . دی خود را بهبود ببخشیدگ تا زندی رسی مدی جددهی ا5,000 به د،ی کنجادی هفته در سال ا50 روز هفته، و 5 در ده،ی ا20 ي روزاگر

 تا دی را مورد استفاده قرار داده ادهی ا250 د،ی کار را بکننی هفته در سال ا50 روز هفته و 5 و در د،یری را به کار بگدهی اکیهر روز تنها 

  . دی برستانی و به هدفهادی را حل کنائلتانمس

  ی ذهن گروهي سازالیس

 استفاده گرانی ذهن در ارتباط با دي سازالی از سدی توانیاما حاال م. دیورد خودتان استفاده کرد ذهن در مي سازالی بخش قبل از سدر

.  تفاوت داردی و مقرارت آن کمنی اما قواند،ی دهی انجام می را به صورت گروهی قبلتیدر واقع، همان فعال. دیکن

 مورد استفاده قرار ي در کتاب تصور کاربرد1946 و در سال  الکس آزبورن اعالم شدي بار از سونی اولي برای ذهن گروهي سازالیس

  .دی از آن استفاده کندیتوانی است که شما هم ميمؤثرروش ساده و.تفاده شده استسرتاسر جهان اس روش درنیتا آن زمان به بعد از ا. گرفت

 

 ی ذهن گروهي سازالی مرحله سشش

 ی نمدی تولی به اندازه کافدهیکمتر از چهار نفر ا.  شودلی هفت نفر تشکایه از چهار  گرونیبهتر است ا. دی بدهلیگروه را تشک:کی مرحله

.  شان به دست آورنددهی اانی بي برای شود که بتوانند فرصت کافی از آن مادتری نفر هم، شمار افراد زهفت از شیاما با ب. شود
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 دای پی صورت خارجي ایابی ارزچی ذهن هي سازالیاست که در جلسه س نینکته مهم ا.  مسخره کندای انتقاد ی کسدیاجازه نده:  دومرحله

.  استدی جدي هادهی و خلق ادیهمه هدف تول.  کندینم

 ي سازالی جلسه سرد،ی مورد انتقاد قرار بگی کسدهیبه محض آنکه ا.  حرف بزنندگرانی دي هادهی شرکت کنندگان در مقام انتقاد از ادینبا

. دی ورزي آن خوددارلی و تحلهی و از تجزدی ها توجه داشته باشدهی اتی به کمدی بالی دلنیه همب.  رسدیذهن به بن بست م

 جلسه از همه افراد لی تشکيبرا. کشدی طول مقهی دق45 تا 15 ی ذهني سازالی آل سدهیجلسه ا. دیری را در نظر بگینیزمان مع: سهمرحله

 ی که به دست میجیاز نتا. دی کنی ذهني سازالی اقدام به سی درباره موضوعقهی دق15 به مدت دی خواهی که مثالً مدیی و بگودیدعوت کن

.  شددی شگفت زده خواهدیآور

 يشتری هر چه بدهی است که شرکت کنندگان را متقاعد سازد که انی رهبر انی افهیوظ. دی رهبر انتخاب کنکی گروه يبرا:  چهارمرحله

 ي ادهی ادی که در جلسه حضور دارند بخواهی است که به نوبت از فرد فرد کساننی جلسه اتیا هدي روشهانی از بهتریکی. ارائه بدهند

.  شودی مشتری ها بدهی سرعت ارائه اد،ی را چند بار دور زدزیپس از آنکه م. بدهند

  .  ضبط کندای به دست آمده را ثبت ي هادهی که ادی را انتخاب کنیکس:  پنجمرحله

  . دی بدهانی شده پانیی و آن را در رأس زمان تعدی را سر وقت شروع کنی ذهن گروهي سازالیبرنامه س. دیوقت شناس باش:  ششمرحله

  دیسی اندکس بنوي کارتهاي ها را رودهیا

 و بعد به هر می کنی ممی تقسییرگروههای توانند در آن شرکت کنند افراد را به زی ميشتری که شمار بی ذهني سازالی از سيگری نوع ددر

 و می زنیکارتها را در هم بر م. می کنی ميبعد کارتها را جمع آور. سندی آن بنوي تا نظرات خود را رومی دهی می اندکسي کارتهارگروهیز

. می کنی ممی تقسرگروههای زانی موبارهآنها را د

.  کندلیو تحل هی کارتها را تجزي ثبت شده روي هادهی شود که ای خواسته مرگروهی از هر زن،ی بخش دوم تمردر

 رتی حجی ها نتادهی انی کردن الیتحل.  شودی مي جمع آوردهی ا300 ای 200 قه،ی دق30 نفر در مدت 30 ای 20 با حضور ي جلسه ادر

  .  دهدی به دست ميزیانگ

  ی خانگگروه

 دهی که به هنگام طرح ادیتوجه داشته باش. دی کنجادی ای جالبی ذهني سازالی سمی به اتفاق او تدی توانی مد،ی باشی در رابطه خوبی با کساگر

  . دی نکنیابیها آنها را ارز
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   دهندی مي ها به شما انرژدهیا

 ارائه شده در ي و دوم، از نکته هادی شما به شدت هوشمند هستدیاول، بدان.دی بکندی بالقوه ذهن خود، دو کار بايروهای آزاد کردن نيبرا

 شود، ذهن شما هم در هر جلسه ی مي کند و قوی رشد منیمانند عضله که با تمر.  دوم شما بشوندعتی تا طبدی استفاده کنيفصل به قدر

  .  کندی مدای کند و قدرت پی رشد منیتمر

 دی رسی میتی کند و سرانجام به موقعی مدای پشی افزادهی ارائه اي شما برااقی و اشتي انرژد،ی ارائه دهيشتری بدهی که هر چه انجاستی اجالب

  . دی گردی مریتوقف ناپذکه 

  

 ی عملناتیتمر

. دیری آن در نظر بگي جواب برا20و بعد دست کم .دیسی صفحه بنوي سؤال در باالکی مسئله خود را به شکل ای هدف نی مهم تر01

 راه حل کدام است؟ نی ترمی و مستقنیساده تر. دی کنهی به هدف تهیابی مسائل و موانع دستنی از مهم تری فهرست02

»  ام؟دهی هدفم نرسنیچرا تاکنون به ا«: دی و بپرسدی هدف خود فکر کننی به مهم تر03

 د؟ی بردارانی را از متهای محدودنی که ادی انجام بدهدی توانی ميچه کار. دیری عوامل محدود کننده را در نظر بگ04

 د؟ی استفاده کنشتری هوش بنی که از ادی کنی سازماندهیکل و کارتان را به شی زندگدی توانی چگونه مد؟ی تر هستي قویی در چه هوشها05

 دهد؟ ی به شما احساس مهم بودن مشتری بتی کدام فعالد؟ی بوده اي قوي انهی در گذشته در چه زم06

 دیقوام بخش ي و کارتان را به نحوی زندگدی توانیچگونه م. کندی مجادی را اي انرژي روی بازدهنیشتری شما بيتهای کدام بخش از فعال07

   د؟ی صرف کنيشتری ها وقت بنهی زمنیکه در ا

  دیری خود را در خدمت بگشهیاند:10 فصل

 را تی موفقي حماسه هانیبزرگ تر. دهدی نهان است، آن چنان قدرتمند که مسئله را تحت الشعاع خود قرار می هر مسئله فرصت مناسبدر

.  کردندلی مناسب تبدی آن را به فرصت نمودند ویی را شناساي خلق کردند که مسئله ایکسان

ژوزف سوگارمن - 

 است که نی شما ای اصلتیمسئول.  کندی منیی تعفتد،ی بتانی برای را که در زندگی هر اتفاقدیشی اندی تان می که به خود و زندگيطرز

 به دیهم زمان با آن نبا. دیخواهان آنها هست که دی بکنییزهای خود را متوجه چشهی و کالم و انددیری خود را به دست بگشهیکنترل کامل اند

.  استی شخصتی و موفقی خوشبخت،ی سالمتی واقعدی فرمول ساده کلنیا. دی فکر کندیخواه یآنچه نم

 افتد به طور ی شما مرامونی که پی به هر اتفاقدی باگر،یبه عبارت د. می کنی است بحث مری به آنچه امکان پذدنیشی فصل درباره اندنی ادر

 طرز نی است که به انیهدف ا.دی اما به مسائل و مشکالت فکر نکند،ی نظر داشته باشفتدی اتفاق بدی خواهی و به آنچه مدیمثبت فکر کن
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 ی نميرید. دیاموزی عادت را بنی با تکرار، ادی توانیم. دیری را هم فرا بگنی ادی توانی عادتها منی که مانند همدی و بداندی کنعادت دنیشیاند

  . دی شوی مثبت و سازنده می شخصدی کنی که ميد که در هر کارگذر

  ی ذهننگرش

 که می به معاشرت و داشتن رابطه هستلی مای با کسانشتریبما .  در ارتباط استی از زندگي انهی در هر زمتی موفقای مثبت ی ذهننگرش

.  کننده معاشرت کندهی و گالی که با اشخاص منف کس دوست نداردچیه.  باشندنی خود خوش بی شخصیشاداب و نسبت به کار و زندگ

 روزنامه ها و مجالت، ون،یزی تلوو،ی رادهی از ناحوستهیما پ. می شوتی ساده ممکن است گرفتار عادت انتقاد کردن و شکایلی خمتأسفانه،

 ی است که اگر مي کارنی اما ام،یرو بی اطالعات و ا خبار منفنی اي که به فراسوستی نیکار آسان. می شوی بمباران میبا اطالعات منف

  . دی انجام بدهدی باد،ی و مثبت داشته باششفاف ی ذهندیخواه

  دی استرس برخورد سازنده کنبا

اما داشتن نگرش . دی شاداب و با نشاط باششهی که همستی بدان معنا ننیا.  توان پاسخ سازنده به استرس نام دادی مثبت را می ذهننگرش

. دی داشته باشي برخورد مؤثرتري با اشخاص عادسهی روزانه، در مقای زندگيست که با مسائل ناچارمثبت مستلزم آن ا

 که بر يزیتنها چ.  شودی همه مری در تمام مواقع دامنگيدیشکست و نوم.  هستندیافتنی نانیمسائل و مشکالت پا.  امر ناچار استاسترس

 نگرش مثبت را د،ی مثبت و سازنده با استرس برخورد کنياگر به طرز. دی دهیر م است که به حوادث استرس دای پاسخدیآن کنترل دار

 ی مدای حل مسائل پي برايشتری بيراهها. دی شوی مارتری ذهن شما آرام و شفاف است، خالق تر وهشیوقت. د کردی خود حفظ خواهيبرا

. دیی آی به مسائل خود به حرکت در میابی دستي و در راستادیکن

 ذهن شما را ي بخشهانی که خالق تردی اندازی را به کار می عصبي سلسله واکنشهاد،ی کنی منانهی خشمگای ی برخورد منفيمسئله ا با یوقت

  .  کندیسرکوب م

  ی قدرت شخصي اقدام در راستاپنج

 کند ی استفاده میی از روشهاي ا پنج مرحلهندی فرانیا.دی کندایپ خود دست ي تر به هدفهاعی سردی توانی مي اقدام پنج مرحله اکی کمک به

. دی داراجی انسان مؤثر و مثبت به آن احتکی شدن به لی تبدي است که برايدی کلی اصولرندهی در برگنیا.  سازدیکه ذهن شما را متحول م

  . دنیو تحقق بخش به کالم آوردن، تصور کردن، جنبه احساس دادن و درك کردن ،يآرمان ساز:  اقدام عبارت اند ازای پنج مرحله نیا

  دی خود را در ذهن تصور کنی عالندهیآ

 ي ها به قدریبعض. می باورها را دارنیهمه ما ا.  خود محدود کننده استي باورهای خوب و عالی زندگکی جادی مانع انی بزرگ تراحتماالً

. ت به کار شوند توانند در زمان مناسب دسی شود و نمی شان فلج می موانع رو به رو هستند که زندگنیبا ا
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 فرصت مناسب ای ي است که خود را به لحاظ زمان، استعداد، هوش و فراست، توانمندي و نقطه نظردهی باور خودمحدود کننده، اکی

 دیت و سزاوار آن هسستهی که شاي ای به آن زندگدی توانی ندارند، نمتی باورها که احتماالً اغلب آنها هم واقعنی اجهیدر نت. دینی بیمحدود م

. دی کندایدست پ

 دی کنيرسازی را در ذهن تصوی و زندگدی دهریی تغدی که هستی خود را درباره کسشهی انددی با،ی منفي ترمزهانی رها کردن خود از ايبرا

. دی به آن برسدی خواهی مندهی پنج سال آایکه هفته، ماه، سال و 

 کی خود هر ي به خواسته هادنی رسي که برادی کنی و تصور مدی کنیظر م خود نی زندگيدی کلي از حوزه هاکی به هر ،ي آرمان سازدر

  .  داشته باشنددی بایلی حوزه ها چه شکل و شمانیاز ا

   را به من نشان بدهپول

و  دی به اطراف خود نگاه کند؟ی درآمد داشته باشی چه مبلغندهی پنج سال آای سال، دو، سه کی در دی خواهیم.دی درآمد خود شروع کنبا

 یاگر نم» دهند؟ی صورت می با من چه کار متفاوتسهی خواهم درآمد دارند، و آنها در مقای به آن اندازه که من ميگریدچه کسان «: دیبپرس

. دی را که الزم است، انجام بدهيکار. دی را از خود آنها سؤال کننی و ادی برود،یستی از جوابتان مطمئن نای دیدان

 سطح از نی که به ادی بکندی توانی مي چه کارد؟ی مبلغ را به دست آورنی ادی تا بتواندی برخوردار باشدی باهایو توانمند کدام دانش، مهارتها از

 باشد، دی فروش شما چقدر بازانی مد،ی اگر در کار فروش هستد؟ی داشته باشدی توانی می چه سمتدی کنی که کار می در شرکتد؟یدرآمد برس

 د؟ی کن فروشدی بایو به چه کسان

  دی کنی کم و کاست خود را طراحی بیزندگ

 ی اگر به لحاظ مالد؟ی کنی زندگدی چگونه دست داشتد،ی داشتی نمیتیاگر محدود. دی کم و کاست خود را تصور کنی و بی عالیزندگ

 لی را ماي ایچگونه زندگ د؟ی که براندی را دوست داشتیلی چگونه اتومبد؟ی کنی زندگي در چگونه خانه ادی دوست داشتد،یمستقل بود

 را دوست ی چه مدتد؟ی داشته باشییتهای چه فعالدی مدت هفته، ماه و سال دوست داشتی در طد؟ینی تان تدارك ببه افراد خانوادي برادیبود

 یذت را م لنیشتری بیتی از چه فعالد؟ی چه کار کندی دوست داشتد؟ی خواست بروی و به کجا دلتان مد؟ی خود بکنالتی صرف تعطدیداشت

   د؟ی گذراندی فرصت را چگونه منی اد،ی داشتی پول می و اگر به اندازه کافد،یری کناره بگتان ماه از کارکی دی شدی اگر مجبور مد؟یبر

  ی خانوادگيزی ربرنامه

هر چه شمار . دی بدان ادامه دار از روابط خودی را بخشنیا. دی آل خود دخالت دهدهی ای سبک و طرز زندگی خود را در کار طراحخانواده

.  کنندی متعهدتر عمل مدی کنی منیی که تعیی به هدفهادنی رسي شما دخالت داشته باشند، برايهایری گمی در تصميشتریب

 لی که ماي تواند به اندازه ای کند و نمی از اندازه کار مشیب از دوستان خود من با زن و فرزندانش صحبت کرد که یکی ش،ی وقت پچند

. همه و از جمله فرزندان کمسالش نظر خود را دادند. خانواده اش در ارتباط باشداست با 
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 شد که از شهر خارج شوند، به خانه نی بر امیتصم.  کننديری گمی خود تصمی گفت و گو، توانستند درباره زمان و طرز زندگنی اجهی نتدر

 که در هفته چهار ي مجدد کرد، به طوری خود را سازماندهيه کاراو هفت.  داشته باشدي بزرگ تراطی کنند که حی اسباب کشيبزرگ تر

 آن شد جهینت.  روز هم سه تا چهار ساعت در دفترش در خانه کار کندکی ي ساعت را در شهر کار کند و بعد هفته ا12 تا 10 يروز، روز

  . افتی شی برنامه افزانیا توجه به ادرآمد او هم ب.  را با افراد خانواده اش صرف کنديشتری دوست من توانست وقت بنیکه ا

  دی کنلی تبدتی آل خود را به واقعدهیا

 و دیی نماسهی مقادی دهی که امروز انجام مي آن را با کاردی توانی مد،ی کنی می آل خود را طراحدهی ای و طرز و سبک زندگدینی نشی میوقت

. دی تر کنکی آلتان نزددهی ای خود را به زندگی فعلی که طرز زندگدیری بگمی تصمدی توانیبعد م. دی ببری موجود در آن پيبه تفاوتها

 به د،ی خواهیشما آنچه را که م. دی کنی خود درست می زندگي براي پنداره اد،ی کنی مي خود آرمان سازی درباره درآمد و طرز زندگیوقت

  . دی کنلی تبدتیاقع خود را به وییای رؤی که زندگدیزی ری مي و برنامه ادی سازی فرافکن مندهیآ

  ی جسمانی و آمادگیسالمت

 با امروز یچه تفاوت.  کم و کاست استی و بی تان از هر لحاظ عالی که زندگدیتصور کن. دی کني خود هم آرمان سازی درباره سالمتدیبا

 آن را دی توانی چگونه مد؟یردار باش برخوی جسمانی از آمادگی از چه سطحدی خواهی مد،ی داشته باشی چه وزنقاًی دقدی خواهی مد؟ی داشتیم

 دی که دوست داریتیشخص تا به دی کنجادی در عادات خود ادی بایراتیی و چه تغدی برداردی بایی چه قدمهاد؟ی کنسهی خود مقامروز اطیبا شرا

   د؟ی شولیتبد

  دی شوی ملی که به او تبدیشخص

 ی چه دانش و مهارتد؟ی شولی تبددی خواهی می به چگونه شخصندهیدر آ. دی خلق کنی آلدهی اندهی خود آي و حرفه ای رشد شخصنهی زمدر

 که هم یی حرکت از جاي براد؟ی توانمند شودی خواهی می در چه موضوعد،ی برسی به حد عالدی خواهی مي انهی در چه زمد؟ی داراجیاحت

   د؟یم بده انجادی بایی که هدف شماست، چه کارهایی به جادنی و رسدیراکنون در آن قرار دا

  تی مأمورهیاعالم

 است که نیمنظور ا.  شودی شروع متی مأمورهی اعالمهی کارتان با تهشهی همد،ی کنی می شخصکی استراتژيزی خود برنامه ري برایوقت

 که به همه دی کن و تصوردی نظر کنندهی به آدی کار بانی ايبرا. دی برسی به چه هدفدی خواهی مندهی در آینی معخی تا تاردی اعالم کنقاًیدق

. دی دهی خود را شرح متی و فعالی زندگنهی زمنیبعد در ا. دی ادهیرس خود يهدفها

 ی صورت می عالي شاداب، سالم و مثبت هستم که کاریمن شخص«:  باشدنی اهی شبيزی تواند چی شما متی مأمورهی مثال، اعالميبرا

» . ورزندی قلب به من عشق ممی گذارند و خانواده ام از صمین احترام فراوان م و همکارانم به مانی دارم، مشتری خوباریدهم، درآمد بس
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اگر .  سازگار باشدهیانی بنی با ادی بادی بکندی بخواهيهر کار.  شما باشدی زندگي برای طرح سازمانشی پکی تواند در حکم ی مهی اعالمنیا

  . دی دهیکار را انجام نم سازگار نباشد، آن هی اعالمنی با ادی کنی که میتیکار و فعال

  يری گمی تصمي براياریمع

 پروژه بالقوه را 250 ار شی شرکت، بییمقامات اجرا. کردم شرکت بزرگ برگزار کی ي براکی استراتژيزی جلسه برنامه رکی قب یمدت

 از شیشرکت بالفاصله توانستند ب رانی مدم،ی آل شرکت را مرور کرددهی اتیپس از آنکه ارزشها، پنداره و مأمور.  داشتندیدر دست بررس

. ستی ند،ی به آن برسندهی خواهد در آی پروژه ها سازگار با آنچه شرکت منی که ادندی رسجهی نتنیهمه به ا.  پروژه را کنار بگذارند200

.  تواند صدق کندی در مورد شما هم منیا

 را ی از اندازه متعدد و متنوعشی بي محدود و کوتاه کارهای در مدت زماندی خواهی است که منی ای از مسائل شما در روزگار فعلیکی

.  شماستي روشی پي ادهی عديمسائل، امکانات و فرصتها. دی کنی که به آن فکر مدی داريادی از اندازه زشیموضوعات ب. دیانجام بده

 روزانه خود دست به يتهای بالفاصله در فعال خواهد بود،ی آل شما به چه شکلدهی ای زندگندهی که در آدیدی رسجهینت نی به اقاًی دقیوقت

  . دی گذاری کنار مستند،ی را که با خواسته و هدف شما سازگار نییتهایشما بالفاصله فعال. دی زنی مي بهتريانتخابها

   سعادتي به رويدیکل

 دهی اکی به یابی دستي در حال حاضر برا بهترماتی تان نقطه شروع گرفتن تصمی از زندگي انهی آل شما، در هر زمدهی و روشن اقی دقفیتعر

  . دی کنی مدای پيشتری باقی و اشتي انرژد،ی شوی تر مکی آل نزددهی هدف اکیهر چه به سمت . آل ارزشمند است

   هوشفیتعر

 اشخاص نیا از یاما وقت.  کنددای پتی موفقي برای زن و مرد موفق مصاحبه کرد تا مخرج مشترک1,500 سال قبل، سازمان گالوپ با چند

. دندی رسي منتظره اری کنند، به جواب غفیسؤال شد که هوش را تعر

 ي برای ارتباط ندادند، بلکه آن را روشی نکردند، آن را به گرفتن نمرات خوب درسفی تعری هوش را بهره هوشی بررسنی مهم در ااشخاص

در نظر آنها .  دادی بود که آنها را به سمت هدفشان حرکت مییهادر نظر آنها رفتار هوشمندانه تنها انجام دادن کار.کردند فیاقدام تعر

 انی بدتر، منی از اای دهد، و ی به هدف صورت نمدنی رسي برای است که کمکيری وقتگيتهای برطرف کردن نظام مند فعالییهوش توانا

  . زد اندایآنها و هدفشان فاصله م

  دی رفتار کنهوشمندانه

 ی مشی را به نماي آورد، رفتار هوشمندانه ای به حرکت در متانی آلهادهیه شما را در جهت هدفها و ا کدی دهی صورت مي گاه کارهر

 از اشخاص ياری است که بسلی دلنیبه هم.  کندی شما صدق می با بهره هوشالتی تحصزانی است که بدون توجه به می مطلبنیا. دیگذار
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 ی دارند کسب درآمد می عالیلی که مدارج تحصی از کسانشی گرفتند، بی مفیع و در مدرسه هم نمرات ضارند دی متوسطیکه بهره هوش

  . ابندی مهم است دست شانی برای که در زندگیی کنند تا به هدفهای مییتهای خود را صرف انجام دادن فعالي موفقها زمان و انرژنیا. کنند

  دی کنلی کلمات تبدبه

 دی خواهی مي چه کارد،ی بشودی خواهی می که چگونه شخصدیی در قالب کالم بگوقاًی دق است کهنی اي پنج مرحله اندی فرانی دوم ابخش

 د،ی کنيزی خود را از نو برنامه راری هشمهی مثبت ذهن ندیی به کمک تأدی توانی که ملی دلنیبه ا. دی برسدی خواهی میی و به چه هدفهادیبکن

. دی نامحدود داري که توانمنددی رسی مجهی نتنیبه ا

 مهی بالفاصله مورد قبول ذهن ند،ی کنفی خود بارها و بارها تعراری را که در ذهن هشی هر مطلبدی گوی ماری هشمهی ذهن نتی فعالنونقا

 شما اری ذهن فراهشلی را به صورت فرمان قبول کرد، آنها را تحواری ذهن هشي هاشهی انداری هشمهی ذهن نیوقت. ردی گی شما قرار ماریهش

  .  شما محقق سازدی کند تا آنها را در زندگی متی و چهار ساعت فعالستی بيز آن روز دهد وبعد ایم

 خود را ی ذهني تمام قدرتهادی توانیم. دیری را به دست بگاری هشمهی و ناری هشي ذهنهاي کنترل کامل محتوادی توانی مثبت مدیی کمک تأبه

  . دی برسشتری بيتهای و در کارتان به موفقدی به ارمغان آورير و روابط مناسب تر بهتی سالمتشتر،ی خود درآمد بي برادی توانیم. دیفعال کن

   مثبتيزی کلمه مهم در برنامه رسه

. باشد» زمان حال«و به » مثبت «،»یشخص «دی مثبت بادییتأ. مهم مصداق دارند» سه کلمه« مثبت دیی تأدر

 تنها وتری کامپنیا.  شودی فعال موتری کامپنی گوناگون انی با کلمات و فرامتنها.  استژهی ووتری کامپکی به هی شما شباری هشمهی نذهن

 نیا.  به دست آمده استشیشاپی و به زمان حال ساده باشند، انگار که هدف پی شخصدی مثبت بانی فرامنیو ا.ردی پذی مثبت را منیفرام

که آن را بارها و بارها » !خودم را دوست دارم«: جمله استنیقه من ا مثبت مورد عالدییتأ.  نداردیی آشناندهی آای گذشته زمان با وتریکامپ

 به همان اندازه د،ی دوست بدارشتریهر چه خودتان را ب. دی فرستی خود ماری هشمهی را به عمق ذهن نامی پنی گونه شما انیا.  کنمیتکرار م

هر . دی عمل و اقدام بکنی مختلف زندگي هانهی در زمدیتوان ی باشد، بهتر مشتریهر چه عزت نفس شما ب. دی کنی مدای پيشتریعزت نفس ب

  . دی داری خودتان را دوست مشتری بد،ی صورت بدهيو هر چه کار بهتر. دی دهی صورت مي کار بهترد،ی دوست بدارشتریچه خودتان را ب

  دی کنقی را تشوخودتان

 نیمن بهتر!  هستمنیمن بهتر!  هستمنیمن بهتر«:دییادامه دار بگو و وستهی به طور پد،ی کنی که مي بهتر کردن عملکرد خود در کاريبرا

 ندهی کارتان را به طور فزاد،ی شده الی تبددی خواهی مندهی که در آی کسنی که انگار به بهتردی حرف زدي با خود به گونه ایوقت» !هستم

  . دی دهیبهتر و باز هم بهتر انجام م
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 داری صبحها از خواب بی اوقات وقتیبعض»!خودم را دوست دارم«:  استنی ادی تکرار کندی توانی که همه روزه ميگری دزی آمدیی تأعبارت

: دیی بگودی توانیم. دیری سررشته افکار خود را در دست بگدی توانیاما م. دی ندارد،ی دارشی را که در پي انگار حوصله روزد،ی شویم

» !دارمکارم را دوست «

 عبارت را همه نیاگر ا» ! ورزمیخودم را دوست دارم و به کارم عشق م«: دی دو عبارت شروع کننی را با ا روزتاندی توانی من،ی از ابهتر

  . دیی آی مجانی به هدی کارتان را بکننکهی از اد،یروزه تکرار کن

  دی باشد،ی زنی که با خود میی حرفهامراقب

 در کتاب گمن،ی سلنیدکتر مارت.  شوندی مشخص مدی کنیت م که با خودتان صحبي درصد احساسات و عواطف شما با توجه به طرز95

» .دی هستی منفای شخص مثبت کی کند که شما یطرز صحبت شما مشخص م«:دی گوی فراگرفته شده، مینیخوش ب

 دیبت خواه مثد،ی خود بازگو کنياگر مطالب را به شکل مثبت برا. دی کنی مفی خود تعري است که مسائل و امور را چگونه برانی امنظور

 ی مشکلی وقتنی که اشخاص خوش بدی رسجهی نتنی به اگمنیسل.  بوددی خواهی منفد،ی خود بازگو کني برایاگر آنها را به طرز منف. بود

.  نداردتی و عمومستی است و بلندمدت نی موقتی کنند که انگار موضوعی مانی خود بي براي را طورله مسئد،ی آی مشیپ

، ».موفق شدم«: دیی بگونکهی اي به جادی توانیم.ستی شما عالقه مند ني و او به کاالدی زنی زنگ می به کسیی کاال فروشي برادی کنتصور

  » .شومی موفق مرمیگی که تماس مينوبت بعددر. را پشت سر نگذاشته استی روز خوبياحتماالً مشتر.  استی امر موقتکی نیا«: دییبگو

  دی نکنیابی ارزی را شخصموضوعات

. ندی نمای میابی ارزنهای متفاوت از خوش بي گردند، آنها را به طرزی رو به رو می کنند و با مشکالتی را تجربه می مسائلی اشخاص منفیوقت

 ی می گذارند و خود را مسبب شکست معرفی می امر ناچار است، آن را به حساب مشکالت شخصنی خورند، که ای موقتاً شکست میوقت

 مانیکاال«، ». هستمي بداریحتماً فروشنده بس«: ندی گوی شوند، می و موفق نمرندی گی تماس مشانی فروش کاالي برایکس با یوقت. ندینما

» .ستندی به آن عالقه مند نانی و مشترستیخوب ن

.  سازندی بزرگ جلوه گر مي شکست کوچک را در ابعادکی دهند و ی مزی مبالغه آممی تعمگر،ی عبارت دبه

 دیشما هست. دیشما حق انتخاب دار. دی کنانی و بهی که مناسب باشد حوادث را توجی به طرز و سبکدی توانیت که شما م اسی در حالنیا

  . کنترل به دست شماست. دی با مسائل برخورد مثبت داشته باشدی کنیسع. دی کنیکه احساس خودتان را کنترل م

  دی کنساده

عبارات .  شما آنها را درك کنداری هشمهی که ذهن ندی استفاده کنی از کلماتدی باد،ی بریر م مثبت به کاداتیی هدفتان را در قالب تأیوقت

.  مثبت و ساده هستندداتییتأ»کارم را دوست دارم«و»  هستمنیمن بهتر«،»ا دوست دارمخودم ر«عبارات . دی کنانیخود را به زبان ساده ب
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 که ی و احساسشهی اندي بالفاصله رونهایا.  کندی مافتی فرمان درکیآنها را به شکل  شما اری هشمهی هستند که ذهن نی مثبتداتیی تأنهایا

  .  دهندی مشی بالفاصله عزت نفس شما را افزانهایا.  گذارندی مری تأثدیبه خود دار

  دی معکوس شونی بدبکی

او توانست .  سال نداشت12 از شیکرد که ب آغاز یزمان و کاگوی کارش را با فروش روزنامه در شونر،یلی میکلمنت استون، مولت.ویدبل

 الهام بخش بزرگ کیاو . مردی سالگ100 دالر ثروت داشت، در ونیلی م800 که ی در حالراًی را به وجود آورد و اخکای آمرمهیشرکت ب

. است»  معکوسنیبدب «کی هزاران انسان بود و مشهور بود که يبرا

 یکی دست به ای کند همه دنی است که فکر می معکوس کسنی بدبکیاما .  کنندی مسهیو دس اهی کند مردم علی است که فکر می کسنیبدب

 ی برنامه بزرگ است که منتهکی از ی افتد بخشی که می کند هر اتفاقی مشخصات فکر منی با ایکس.  برسانندتیکرده اند تا او را به موفق

 ي کرد جنبه های میو بعد سع» ! استیعال«: گفتی افتاد، می که می اتفاقکلمنت استون در واکنش به هر.ویدبل.  شدهد او خواتیبه موفق

.  کنددایمثبت آن اتفاق را پ

 صورت است که نیدر ا.  شودی برخورد شما با آن مسئله مثبت مد،ی کنفی فرصت مناسب تعرای چالش و ت،ی موقعکی مسئله را اگر

.  شما کندبی نصيار است سود که قردی کنی مدای پی درون هر مسئله فرصت مناسبشهیهم

هر چه مسئله » . دهدی قرار مي شما بفرستد، آن را درون مسئله اي براي اهی خواهد هدی خداوند میوقت«:  گفتی ملی پنسنتی ونورمن

  .  شودی شما هم بزرگ تر مهیبزرگ تر باشد، هد

  دی کنی باور مد،ینی آن را ببیوقت

 ی چه نقش مهميرسازی که تصودیشما قبالً متوجه شد.  استيرسازی تصور کردن و تصوشهی اندتی تقوي پنج مرحله اندی بخش فرانیسوم

 از قدرت د،ی خود استفاده کنتی در مورد هر هدف و فعاليرسازی که از تجسم و تصودیاموزی بیوقت.  داردتانی رساندن شما به هدفهايبرا

. دی شوی بهره مند می آن در زندگری نظیب

 ی خواهند، در ذهن مجسم می است که اشخاص موفق آنچه را که منیتفاوتش در ا.  هستنديرسازیواقع در حال تصو می در تمامهمه

 مربوط به گذشته را زی آمتی موفقيقبل از انجام هر کار، صحنه ا.  کنندی ميرسازی خواهند، تصوی آنچه را که نمناموفقو اشخاص . سازند

 یاشخاص وقت.ندی نمای مربوط به تجربه شکست را در ذهن مجسم ميری تصويبل از هر کارناموفقها هم ق. دیدر ذهن خود مجسم کن

 کند تا آنها ی آنها را هماهنگ مي حرفهااری هشمهیذهن ن.  فرستندی خود ماری هشمهی ذهن نبه ی کنند، فرمانی را در ذهن مجسم ميزیچ

  . بدهند که در ذهن مجسم کرده اند، کارشان را انجام يریهماهنگ با تصو
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  دی را تصور کنی کم و کاستی و بی عالجهینت

 اگر به هدفتان دی کنیتصور و تجسم م.دی بخشی ماتی خود را در ذهن حی آل آتدهی شفاف از هدف ايری هنگام تجسم کردن، تصوبه

. دی کنی را بارها و بارها تکرار مری تصونیا.تا حد امکان شفاف باشدری تصونی ادیاب.و حاصل کارتان چگونه خواهد بود تی موفقنیاد،یبرس

 يرسازیتصو.  دهد، وجود داردی مي از شما رورونی که در بی و اتفاقدینی بی عملکرد خود را مای آن طور که هدف انی میمی مستقرابطه

  .  کندریی تان تغندهی تا آدی فکرتان را عوض بکندی توانی و به کمک آن مدی داراری است که شما در اختی امکاناتنی از قدرتمندتریکی

  دی کنيزی خود را برنامه رذهن

 برنامه يروشها« اغلب نهایبه ا. دی مطلوب برسجی تر به نتاعی و سردی کنبی را با هم ترکي سازری به کالم آوردن و تصودی توانی سه روش مبه

. دیادثه برو حکی کنند تا به استقبال ی روشها شما و ذهن شما را آماده منیا. ندی گویم»ی ذهنيزیر

 به منظور يقبل از هرحادثه مهم، مانند تماس گرفتن با مشتر.  قرار استنیطرز کار آن از ا.  استعی سريزی روش، روش برنامه رنیاول

 که يدرست مانند ورزشکار. دی کنیم خود صرف ی ذهنی آمادگي را برای مصاحبه، لحظاتکی ای جلسه وکی شرکت در ایفروش کاال، 

.  کندی شرکت در مسابقه گرم ميبرابدن خود را 

 آماده اری هشمهی ذهن نطی شرانیدر ا.  دهدی بخشد و شما را در حالت آلفا قرار می می کار به شما آرامشنیا. دی بکشقی چند نفس عمابتدا،

 ي را طورجهینت. دی سازی مورد نظر را در ذهن مجسم متی آل موقعدهی اجهیبعد از آن، نت.  کندافتی شما را دري شود تا فرمانهایم

 تصور د،یری تماس بگی فروش با کسي برادی خواهی مثال، اگر ميبرا. دی ادهی خود رسي که انگار به همه خواسته هادی کنی ميرسازیتصو

ند  کی را امضاء مدشی چک خرداری که خردیبخصوص، مجسم کن.  کندی با شما برخورد مرندهی پذي باز و به طرزي با روي که مشتردیکن

.  پردازدی پول کاال را به شما مای

 اشخاص در حرفه خود نی از پر درآمدتریکی کند و حاال به ی روش سالهاست که در کار فروش استفاده منی از دوستان خوب من از ایکی

ذهن تصور کرده است  که او در ی به شکلقاًی از مواقع، برنامه فروش دقياری است که در بسی باور نکردندی گویاو م.  شده استلیتبد

  . کند ی مدای پیصورت خارج

  دی و تجسم کندییتأ

 تواند ی ساده مدیی تأکی.  شماستی ذهنری سازگار با تصوی مثبت، به شکلدیی استفاده از تأعی سریسی بخش روش برنامه نونی و آخرنیسوم

 دهد تا به شما کلمات، ی شما فرمان ماری هشمهی ن به ذهندیی تأنیا» . کامالً موفق خواهد بودی تماس تلفننیا«: شکل باشدنیبه ا

.  تان به هدف سازگار باشدیابی بدهد که با دستیاحساسات، رفتار و زبان تن

 و گرانی به باززی کنند و نی سخنرانی در برابر جمعای مصاحبه شرکت کنند کی خواهند در ی که میانی را به متقاضعی سردیی روش تأنی ااما

  . دی قبل از وقوع حادثه از آن استفاده کنهی است چند ثانی است و کافی روش فوق العاده موفقنی امی دهی آموزش ماستمدارانی سیحت
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  دی را مکتوب و آنها را مرور کنتانیهدفها

 نیبراساس ا. ت استاندارد اسدیی کند روش تأجادی در شما اي قابل مالحظه ای درونراتیی تا تغدی از آن استفاده کندی توانی که می دومروش

 هر کارت تنها يرو. دیسی اندکس بنوي کارتهاي مثبت و به زبان حال ساده رو،ی شخصداتیی خود را به شکل تأی اصلي هدفهادیروش، با

 با خود شهی کارتها را همنیا. دی هدف کار کن15 تا 10 ي روش در آنِ واحد رونی با استفاده از ادی توانیم.  شودی هدف نوشته مکی

. دیی و آنها را مرور نمادی وقت صرف کني اقهیدر شروع روز چند دق. دی باشداشته

. دیکارت را بخوان» . کنمی دالر درآمد کسب م50,000 یسال«: دی کارت اول نوشته اي رودیشا. دی و آن را بخواندی اول را بردارکارت

 که به هدف دیفرض کن. دی را پنج بار تکرار کنيدیی و جمله تأدیحاال چشمان خود را ببند.  شوندقی کلمات دقنی اي چشمانتان رودیبگذار

 ي و کارت بعددی خود خارج کني هاهیهوا را از ر. دیری آرام بگد،یآنگاه چشمانتان را باز کن. دی و احساس کندینیآن را بب. دی ادهیخود رس

  . دیرا بخوان

  دی آماده شودی دارشی که در پي روزيبرا

 یسی شما را برنامه نواری هشمهی ذهن ننی تمرنیا.ردی گی وقت مقهی دق10 حدود د،ی که در نظر گرفته ای هدف15 تا 10 با ن،ی تمرنی اهمه

اگر همه روزه قبل از شروع به کار و .دی خود را برآورده سازي شکل خواسته هانی دهد که به بهتری قرار میطی کند و شما را در شرایم

  .  شددی شگفت زده خواهدی رسی خود مي به هدفهاادی به چه سرعت زنکهی از اد،یکن را بنی تمرنیشبها قبل از خواب ا

  دی را انجام بدهی و مرور ذهننیتمر

 و مرور نی تمردی تر به هدفتان برسعی و سردی استفاده کنبهتر به عملکرد دنی رسي از آن برادی توانی که می ذهنیسی روش برنامه نونیسوم

.  داردي ساده ااری بسندیفرا. دی استفاده کندی توانی انواع ورزشها م روش درنیاز ا.  استیذهن

 تا تمام بدنتان دی بکشقی عمي و نفسهادیچشمانتان را ببند.دی داشته باشیحالت کامالً آرام و راحت. دی دراز بکشیی در جاای و دینی بنشابتدا،

. ردی راحت و آرام قرار بگطیدر شرا

 که آن اقدام دیخود را تصور کن. دینی و شکل شفاف در ذهن خود ببیآن را به روشن. دی کنری تصویبه روشن حادثه را در ذهن خود دوم،

. دی دهیبخصوص را با مهارت تمام انجام م

مدت  تا در تمام دی کنی ميزی خود را برنامه راری هشمهی گونه ذهن ننیا.  استدنی قبل از خوابقی دقا،ی ذهننی تمري زمانهانی از بهتریکی

  . دی دهوندی پقتی تا آنها را به حقدی کنی مدای پیرتی و بصنشی بد،ی شوی مداری صبح از خواب بیوقت. شدیندیشب به هدف شما ب
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   اوج عملکردي از قبل برایسی نوبرنامه

. دی که نگران آن هستدی داري مسئله امیفرض کن. دی استفاده کنی مختلفيتهای ذهن خود در فعالیسی برنامه نوي روش برانی از ادی توانیم

 یبارها اتفاق م. دی وبخوابدیبعد موضوع را فراموش کن. دی و از آن راه حل بخواهدی خود بسپاراری مسئله را به ذهن فراهشنیقبل از خواب ا

.  کندی راه حل به ذهنتان خطور مد،ی شوی مداری صبح از خواب بیوقتافتد 

 استفاده دی شوداری فراوان از خواب بي مثبت و انرژی با احساسنکهی کردن از ادای پنانی اطمي برایذهن یسی روش برنامه نونی از ادی توانیم

 اری شوم، احساس بسداری صبح از خواب بیوقت«:دیی به خود بگود،ی بخوابنکهیقبل از ا.  مؤثر استاری بسی سادگنی روش در عنیا. دیینما

 نیا. دی شوی مداری فراوان از خواب بي که صبح روز بعد با انرژدیبعد تصور کن. دیکرار کن عبارت را چند بار تنیا» . داشتواهم خیخوب

  .  دهدی مطلوب مجی نتاشهیروش هم

  دی شوداری بنی وقت معدر

 دی توانی مد،ی در کجا هستنکهیبدون توجه به ا. دی شوداری از خواب بدی خواهی که می و در هر زماندی استفاده کنی ذهننی از تمردی توانیم

. دی شوداری از خواب بنی تا در زمان معدی ذهنتان را آماده کندنیقبل از خواب

 شدن به ساعت کیصبح روز بعد با نزد» . شومی مداریمن فردا در رأس ساعت هفت از خواب ب«: دیی گوی مد،ی به خواب برونکهی از اقبل

  . دی به خواب برودی توانی نمگری دد،ی شدداری بیوقت. دی شوداری از خواب ب تا درست در زمان مقررابدی ی مشیهفت، ضربان نبض شما افزا

  دی کنتی موفقاحساس

 به هدفتان دی که بتواندی کنجادی در خود ای احساسدی باگر،یبه عبارت د.  جنبه احساس کردن استی ذهنيزی عنصر در برنامه رنیچهارم

احساسات .  کردن و تصور و تجسم نمودن به سود شما کار کنندلی به کالم تبد،ي شود آرمان سازی است که سبب مي مرحله انیا. دیبرس

.  آورندی در حکم سوخت جت هستند که شما را به سمت هدف خود به حرکت در منهایا. ند شما هستيمنبع انرژ

 درصد 100 است که شما نی اتیواقع.  هستندی و عاطفی درصد احساس90 و ،ی درصد منطق10 انسانها ندی گوی که مدی ادهی شنحتماً

 تحت دی که بکنيهر کار. دیی نمای مهی آن را توجی و بعد به طور منطقدیری گی ممیشما با توجه به احساسات خود تصم. دی هستیاحساس

  »  باشد؟یکدام احساس و عاطفه در کار م«: سؤال مطرح استنیتنها ا. ست احساسات و عواطف اریتأث

   برده؟ای ارباب

 مختلف واکنش يتهای و موقعگرانی بر احساسات خود دارند، نسبت به دی اندکاری که کنترل بسنهایا. رده احساسات خود هستند بهایبعض

.  از آن خود ندارندی واقع، ذهندر.  دهندینشان م

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

128

 احساسات مثبت خود را سررشته. دی است که احساسات خود را در کنترل خود درآورنی ادی که در قبال خود داری مهميتهای از مسئولیکی

 از تجسم کردن، به دی توانیبا استفاده هدفمند از احساسات، م. دیری قرار بگی احساسات منفری تحت تأثدی و اجازه ندهدیریدر دست بگ

  . دی بکننهی استفاده بهي سازانکالم آوردن و آرم

  دی آل خود را تصور کندهی اجهینت

 قبالً به هدف خود دست دی است که احساس کننی شما وجود دارد ای و عاطفی احساسعتی در طب کهی و قدرتي آزاد کردن انرژي برایراه

. دی تجربه کنوسته،ی پقتی به حقتانیای را که در رؤی و آن احساسدینیدر چشم ذهن خود آن را بب. دی اافتهی

خانه بزرگ، . دی اندازه درآمد دارنی که تا ادینی و خود را ببدی بروندهیبه آ. دی پول به دست آورینی است مبلغ معنی هدفتان ادی تصور کنمثالً،

 اساحس. دی در نظر مجسم کند،ی آمده الی درآمدتان به آنها ناشی تر را که در اثر افزاکی شي بهتر و رستورانهاي بزرگ تر، لباسهالیاتومب

. دی تجربه کن راي و سپاسگزاری و نشاط و حق شناسي خاطر، شادتیغرور و افتخار، سعادت و رضا

. دی ادهی به مقصد خود رسشیشاپی که پدیتصور کن.دی احساسات غرق کننی رود، ذهن خود را در ای مرجهی که به دورن استخر شی کسمانند

  .  کنندی متی را تقويگریهر کدام د.  گردندی و اعمال مناسب با خود را سبب مالی ها، امشهی اند،ي احساسات در مرحله بعدنیا

   قدرتمند است،بیترک

 اری هشمهیذهن ن. دی کنی خود را فعال ماری هشمهی به کالم آوردن و احساس ـ ذهن ن،ی ذهنری تصودـی کنی مبی سه را با هم ترکنی ایوقت

 ی شما به هدفتان تالش مدنی رساني و چهار ساعت براستی دهد که در تمام مدت بی شما ماری به ذهن فراهشرابعد از آن اطالعات خود 

 از آنها دی توانی که مدی بری می پدی جدي فراست و نقطه نظرهارت،ی از بصی دائمانی به جرد،ی خود را فعال کرداری ذهن فراهشیوقت. کند

 دهند، و شما را ی قرار مارتانی شده در اختنیی شما را درست در زمان تعازی اطالعات مورد ننهایا. دیی حل مسائل خود استفاده نمايبرا

 گذارد ی مارتانی را در اختزهی و انگاقی اشت،ي ادامه دار از انرژیانی شما، جراریذهن فراهش. دیری درست بگماتی تا تصمنند کی مییراهنما

  . دیی هدف خود به حرکت درآيتا به کمک آنها به سو

  وندندی پی مقتی به حقاهایرؤ

. ونددی پی مقتی به حقتانی و آرزوهادی رسی خود مي به هدفهاگر،یدبه عبارت .  استافتنی تحقق ي پنج مرحله اندی فرانی پنجم در اعنصر

 ی به بعضیابیدست.  دارداجی احتی کند به زماندای آنکه تحقق پي که هر هدف برادی توجه داشته باشدیاما با.  استندی بخش فرانی مهم ترنیا

.  کننددای دارند تا در کنار تالش مستمر شما تحقق پازیها وقت ن ماهی به هفته ها و حتگری دی است، اما بعضریاز هدفها با سرعت امکان پذ

.  تحقق داردنی تحقق آنها و زمان اي خاص رويری تأثدی دارتانی تحقق هدفهاي که برای شما در قبال زمانرشنگ

 بر قاًیام و مطمئن هستند و دقآر. کنندیآنها هرگز شتابزده عمل نم.  کنندی خود برخورد مي آرام و مطمئن با هدفهای موفق با نگرشاشخاص

.  برسانندد،ی که داری کنند تا شما را به هدفی با هم توطئه مزی باورند که همه چنیا
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  دی خود را چند برابر کنيروهاین

. دی ببريشتری سود بي پنج مرحله اندی فرانی از اژهی وي با استفاده از روشهادی توانیم

 ي روشی که پی از مشکالت و موانعدینیبب. دی بگردارزشمنددنبال درس . دی مثبت آن نگاه کنيها در همه امور به جنبه ز،ی از هر چقبل

. دیری بگدی توانی ميشماست چه بهره ا

 ي واحدیژگی که همه آنها از ودی رسجهی نتنیاو به ا.  سال با مردان و زنان موفق مصاحبه و درباره آنها مطالعه کرد25 مدت لی هناپلئون

 نی ترکیآنها در تار.  از آن وجود داردشتری بای به همان اندازه ي بذري ايهمه آنها معتقد بودند که در هر مشکل و گرفتار. دبرخوردارن

.  گشتندی میی روشناي روزنه هادنبالابرها 

. دی کنی سازنده تر رفتار م خالق تر، مثبت تر وی به شکلد،ی به دست آی مطلوبجهی دشوار و مسئله ساز نتانی از هر جردی انتظار داریوقت

 ی بودن برخوردار مری از نگرش امکان پذد،ی کنی به سود خود استفاده می که از هر اتفاقدیاگر فکر کن.دی شوی تر و مطمئن تر منیخوش ب

  . دیفاده کن که از آن به سود خود استدی کنی مدای پی جنبه مثبتشهی افتد، همی می چه اتفاقنکهی بدون توجه به اجهی نترد. دیگرد

   روزمکان

صبح اول وقت مطالب را .  کننده استنیی تعتانی براد،ی دهی گذارد، آنچه را که به ذهنتان می شما اثر مي رودی خوری طور که آنچه مهمان

. دی و مطالب الهام بخش بخواندی مطالعه کنقهی دق60 تا 30همه روزه صبح اول وقت . دیری گیبهتر م

 ی ذهنناتیتمر. دی کار کنی دهد که تمام مدت روز را به خوبی مییروی مناسب در صبح به شما نی ورزشناتیمر همان طور که تدرست

. دی برخوردار باشی مطلوبی ذهنی روز از آمادگی دهد که طیمثبت، به شکل خواندن مطالب الهام بخش، به شما امکان م

 را در شهی لحن و آهنگ اندد،ی بدهلی آنچه را که به ذهن خود تحویی ساعت طالنیدر ا.  شودی مدهینام»سکان روز« اول صبح، ساعت

 ی مطلبونیزی تلوي تماشاای خواندن روزنامه ي و به جادی شوی مداری صبح از خواب بیوقت.  سازدی مشخص متانی ساعات روز براهیبق

. دی سازیاده م آمدی دارشی که در پی ساعاتي را براذهنتان د،ی خوانی مشمثبت، سازنده و الهام بخ

 نشان يشتریبرخورد با مشکالت انعطاف بدر.دی شوی مارتریآرام تر، خالق تر و هش.  افتندی به سود شما به کار مطی تمام مدت روز، شرادر

  . دیر شو شکل خود ظاهنیکند تا در بهتریمطالعه در صبح اول وقت شما را آماده م.دیی آی کنار می زندگيبهای و بهتر با فراز و نشدی دهیم

  دی را به شانس واگذار نکنيکار

 دی و مجبور نباشردی شود ذهنتان از استرس فاصله بگی اقدام سبب منیا. دی گردلی تر تبدنی خوش بی از قبل به انسانيزی با برنامه ردی توانیم

سررشته امور . دی کنی مدایل دست پ از کنتری گونه نسبت به کارتان به احساسنیا. دی صورت بدهدی بای که چه اقدامدی فکر کننیبه ا

. دی شوی عامل مد،ی شوی واکنشنکهی ايبه جا. دیری گی را در دست مود خیزندگ
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 و دیفهرست را مرور کن. دی کنهی تهدی در روز بعد انجام دهدی که بایی از همه کارهایفهرست.  شب قبل استيزی زمان برنامه رنیبهتر

 روز بعد ي برنامه هایوقت.دی روز را با انجام دادن آن شروع کندی تا بتواندی را انتخاب کنتانیکار فردا نیمهم تر. دی را مشخص سازتهایاولو

  . دی شوی مداری از خواب بي و صبح با احساس بهتردی خوابی راحت تر مالی شب را بهتر و با خد،ی کنی منیرا تدو

  دی شروع کنی خود را به درستروز

 يشتری و آب بوهیآب م. دی مانند تخم مرغ، بخوراد،ی زنی با پروتئیی و غذاهاي سبزوه،یم. دی شروع کنيمغذ سالم و ي خود را با غذاروز

. دیحبوبات سبوس دار و ماست بخور. دیبنوش

 دی توانی است که میی غذاباتی ترکنی از بدتریکی شود ی صبحانه در نظر گرفته مي برای تخم مرغ و نان تست که در جوامع غرببتیترک

 معده تان هی در مغز شما به ناحموجودتمام خون . دی شوی و خواب آلوده منی غذا، سنگنی ساعت بعد از خوردن اکی. دی صبحانه بخوريبرا

.  مصرف شده را هضم کنديهای و چربنی چرب و سنگينهای شود تا پروتئی مریسراز

. دی شوی و شاداب تر مارتری هشد،ی گردی برخوردار ميشتری بينرژ از اد،ی کنی شروع مي سبک، سالم و مغذي روزتان را با غذاها یوقت

 گذرد ی نسبت به آنچه در اطرافتان مجهیو در نت.  رسدی به مغز شما ميشتری خون برای زدی روزتان را پشت سر بگذاردی توانیراحت تر م

  .دی شوی مي ترنیانسان خوش ب. دی کنی مدای پيشتری بیآگاه

  دی بکنی کافاستراحت

 ی زمان،ییکای مشهور فوتبال آمری مرب،ي لومباردنسیو. دی داشته باشادی استراحت زدی مناسب، بای و ذهنی جسمانهی بر تغذالوهع

 ری پذکی و تحری منفيشتری با احتمال بد،ی کنی استراحت نمی به اندازه کافیوقت». کندی بزدل خلق می از همه ما اشخاصیخستگ«:گفت

. دی دهی خود را از دست مس و اعتماد به نفدی شویم

 مطالب ی وقتد،ی کنی مهی مثبت تغذيامهای با پوستهی ذهن خود را پی وقتد،ی خوری و خوب غذا مدی کنی استراحت می به اندازه کافی وقتاما

. دی شویو شاداب م مثبت ن،ی انسان خوش بکی به لی تبدد،یکنی تصور متی واقعکی را به عنوان تانی هدفهاوستهی و پدی خوانیالهام بخش م

 نی اي رویاگر به اندازه کاف.دی آوری به دست مدی که هر چه را با تمام وجود بخواهدی مطمئن هستد،ی شوی مداری صبح از خواب بیوقت

. دی هستری توقف ناپذدی کنی گونه است که احساس منیا.  کندی مدای پتی تان شکل واقعی در زندگد،ی بمانی باقشهیاند

 یل عمناتیتمر

به خودتان نشاط . دی و در زمان حال ساده استفاده کنی مثبت شخصيرهایاز تأث. دی که با خود مثبت حرف بزندی از امروز مصمم شو01

. دی خود کار کنقی و در مقام تشودیبده

 دو بار، يروز. دیسی بنو مثبتدیی تأکی را به شکل ی از آنها هدفکی هر ي و رودی استفاده کني متری سانت7/12 اندکس ي از کارتها02

. دی کارتها را مرور کننیدر صبح و شب، ا
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 موفق کردن شما ي که همه برادیمجاب شو. دی معکوس شونی بدبکی که دی کننیتمر. دی کندای پی در هر مسئله و مشکل نکته مثبت03

. توطئه کرده اند

 را از تانیدر صورت امکان هدفها. دی ادهی هدف خود رسنیا که به دی تصور کند،ی هدفتان خلق کننی از مهم تری ذهنری تصوکی 04

. رندی بگي شما جااری هشمهی تا در ذهن ندی و آنها را به طور منظم مطالعه کندیروزنامه ها و مجالت ببر

. دی ادهی رسد،ی خواهی که می به هدفای و دی که موفق شده ادی احساس کن05

 د؟ی داری برخوردار است؟ شما چه احساسیتیفیاز چه ک.  کم و کاست استی و بی عالیص خانهی تان در زمی که زندگدی تصور کن06

 د؟ی کنی مفیچگونه آن را توص

 بر ی که تبسمیبعد در حال.دی کنری باشد در ذهن خود تصودی خواهی که می حوادث مهم روز بعد را به شکلد،ی بخوابنکهی شبها قبل از ا07

  . دیبرولبانتان نقش بسته است به خواب 

  دی خود را خلق کنندهیآ:11 فصل

 ي اهی شود که از شجاعت و روحی مافتی ي و تالش و استقامت و پشتکاری رساند، در سعی که اشخاص را به اوج مییروی نای معجزه آن

. مصمم برخوردارند

 نی توامارك

 در می دارد که معتقد و مطمئن باشنی به ای از نبرد بستگیمی ن. نخواهد بودانی در می در کار نباشد، شجاعت فراوانینانی اعتماد و اطماگر

.  بودمی موفق خواهمی کنی که ميکار

 سوئت ماردن سونیاور

 نی برخورد مثبت و سازنده با اییاما توانا. رو به رو شده استی در زندگي متعدديهای با مشکالت، شکستها و ناکامی انسان موفقهر

.  کندی منیم را تضتی که موفقهاستیناکام

 ها یلیخ.  مطالعه کردی در زندگيدی چند سال قبل درباره نقش نوم،ی بازرگانتیری استاد دانشگاه هاروارد در مدک،ی آبراهام زالزندکتر

  .  سکه به موضوع نگاه کردگری دي بود که از روی کسنی اولکی نوشته بودند، اما زالزنی مطالبتی در موفقزهیقبل از او درباره نقش انگ

  دی فکر کنندهی آبه

 ی که تا حد امکان از شکست و ناکامدی کنی ميزی برنامه ري خود را به گونه ای از زندگی بخشد،هری و هوشمند هستیعی طبیاگرانسان

 نیابله با ا برخورد و مقيبعد از آن، برا . دیی نمای اشکال کند توجه مدی و به آنچه ممکن است تولدی کنی مینی بشیاز قبل پ.دیریفاصله بگ

. دی دهی الزم را انجام میاطی اقدامات احتیمالمشکالت احت

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

132

 ی میقانون مورف.  بر وفق مراد شما رقم نخواهد خوردشهی همطی شراد،یزی و برنامه بردیشیندی حال، هر اندازه هم که خوب بنی ابا

 افتد، ی آن اتفاق منی اشکال کند، بدتردی که بتواند تولییزهایاز جمع همه آن چ.  کندی اشکال مدی اشکال کند، تولدیآنچه بتواند تول«:دیگو

» ! بودنی خوش بکی یمورف«: دی افزایقانون کوهن آن گاه م». دست شما بگذاردي را رونهی هزنیشتری زمان ممکن تا بنیبدترآن هم در 

برخورد با مشکالت امر .دی شوی مدی نومییها نهی در زمد،یهر قدر تالش کن.  کندی مدای پی در هر صورت وجود خارجی ناکامنیبنابرا

 رسد، ی کند و در مغرب به غروب می در مشرق طلوع مدی خورشمی دانی که منانیبا همان اطم.  توان از آن اجتناب نمودیناچار است و نم

 با مشکالت و د،ییازمای بشتری و هر چه بد،ی کننیی خود تعي برايشتری بيهر چه هدفها. دی کنی را تجربه ميدیوم شکست و نیدر زندگ

  .  شددی مواجه خواهيشتریمسائل ب

  دی آن را کنترل کندی توانی که ميزی چتنها

 جهینت.  کنندی ناموفق برخورد مي متفاوت با انسانهاي به طرزهای و ناکامهایدیکه انسانها موفق با نوم بودنی کشف کرد اکی دکتر زالزنآنچه

  . دیشوی نمای دی شوی خود موفق می در زندگایکند آی است که معلوم مي نشانه ای و ناکاميدیبا نومشما  بودکه طرز برخوردنی او ايریگ

 که مطرح است طرز برخورد شما ی تنها موضوعد،ی کنی که مي بدون توجه به کارد،ی اجتناب کنيدی از نومشهی همدی توانی که نمیی آنجااز

 با آن ای شما را کالفه کند؟ آدی گذاری مایآ.  مترقبه استری و غدی خواهی آن را نم کهيزیچ. رسدی است که از راه می زمانیبا ناکام

 د؟ی کنیمبرخورد مؤثر 

موفقها به سرعت به .  آنها را متوقف سازديدی گذارند تا نومیناموفقها م. ندی افزای خود مي بر سرعت گامهاهای در برخورد با ناکامموفقها

سخنران الهام . دارندی به عقب برمی و قدمندی کشیناموفقها اغلب از تالش دست م.  کنندیلو حرکت م و همچنان به جندی آیخودشان م

  » !دی جهی به هوا می است که تا چه ارتفاعنی مهم اد،ی کنی سقوط می که به چه عمقستیمهم ن«:دی گوی مجونز، یبخش، چارل

  ی منفتی ذهنماشه

و .  دهدي روی به شکلی تا اتفاقدیزی ری برنامه مای دی داردی امد،ی کنیشما آرزو م.  هستندی از انتظارات منفی ناشی احساسات منفاغلب

 و اگر به د،ی عالقه مند باشي اجهیاگر به نت.  استیعی کامالً طبنیا. دی دهی واکنش نشان مییبای افتد، با خشم و ناشکی اتفاق نمنی ایوقت

. دینی بیم بی و آسدی شوی آزرده خاطر مد،ی نرسجهینت نیا

 کنترل دی توانی افتد، نمی می اتفاقی وقتلی دلنیبه هم.  شودی لحظه به کار انداخته مکی است که ماشه احساسات در نی مهم در انکته

 و زهی عادت و به غري رسد، از روی از راه می و ناکاميدی نومیوقت.  شده استری دیلیدر واقع، خ.دی بر احساسات خود داشته باشیکاف

 یلی خدی به حال آن بکني آنکه فکري براگری کند، دی بروز می اشکالیوقت. شما داردی قبلاتی به تجربی بستگنی که ادی دهی نشان ماکنش

. دی دهی واکنش نشان ملی دلنیبه هم.  شده استرید

 کند واو را به یخودش آشکار م انسان را در نزد طی سازد؛ شرای که انسان را مستی نطی شرانیا«: گفتی م،یونانی لسوفی فکتتوس،یاپ

» .اندی نمایخودش م
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  دی قبل آماده شواز

با تدارك ذهن خود، به سرعت . دی آماده شوهایدی نومي براشیشاپی است که پنی تان ای فکر و زندگردادنیی تغي راههانی از بهتریکی

 هر د،ی خود رو به رو گردی و مشکالت کار و زندگهایدیم کند تا با نویآماده کردن و تدارك ذهن شما را آماده م. دی غلبه کنهایبرناکام

 شهی اندي هاوهی شنی از قدرتمندتریکی نیا. برخوردارندیتی رسند و از چه ماهی مشکالت چه وقت از راه منی که ادیدانچند ممکن است ن

. دیی و احساسات خود را کنترل نمادی از آن استفاده کندی توانیاست که م

 با انواع و اقسام مشکالت رو به رو د،ی را انجام بدهي کار ارزشمنددی خواهی می که وقتدی گذاری منی فرض را بر ا،یهن تدارك ذانی جردر

 با انواع مسائل د،ی به آن مجبور به تالش شویابی دستي که براي به طورد،یری خود در نظر بگي را برایدر واقع، اگر هدف بزرگ.دی گردیم

. دی بکندی توانی شد که حاال تصورش را هم نمدی رو به رو خواهتو مشکال

 به خود دیبا. دی کنيزی ذهن خود را قبل از وقوع حادثه برنامه ردی اتفاق افتد، باي تا مسئله ناچاردی دست بگذاري دست رونکهی اي جابه

 به سمت یوقت. شوندرهی دهم آنها بر من چی شوم، اما اجازه نمی رو به رو مهای مشکالت و دشواربها،یامروز با انواع فراز و نش«:دییبگو

  » . تواند مرا متوقف سازدی نمی کنم، کسیهدف خود حرکت م

  دی کننی بحران را تمرینی بشیپ

 ی مقی را تشورندگانی گمیمن تصم.میی گویم» بحرانینی بشیپ« که به آن می دهی را آموزش مي طرز فکري مشاوره با مؤسسات تجاردر

 دهند و مانع از آن گردند که من به ي ممکن است رویکدام اتفاقات منف«: سؤال را بپرسندنی خود نظر کنند و اندهیکنم که به شش ماه آ

»  کدام است؟فتدی که ممکن است بی اتفاقنیبدتر اتفاقات، نی جمع از خود برسم؟ ايهدفها

 از رقبا با یکیممکن است : مثاليبرا. می کنی مهی ته کننددای پی که ممکن است صورت خارجی از همه موانع و مشکالتی از آن فهرستبعد

دولت .  کننددای بهره ممکن است کاهش پينرخها.  ارزان تر باشدای خدمت ما بهتر ای وارد بازار شود که از کاال يدی خدمت جدایکاال 

 مواد خام ممکن است ای سوخت متیق. کنندرییممکن است مقررات تغ.ردی ما در نظر بگي کاالي را برايدی جدياتهایممکن است مال

 ما از ي بزرگ ممکن است به جاي چند مشترای کی.  و مهم شرکت ممکن است شرکت را ترك کنديدی از افراد کلیکی. ابدی شیافزا

ممکن است اقتصاد .  تا بازار را قبضه کننداورندی تر بنیی تمام شده پامتی خود را از قيمتهای ما ممکن است قيرقبا.  کننددی خرمانیرقبا

. کل بازار ممکن است کوچک و جمع و جور شود. حاکم گردديراکد شود و کساد

 ی را می مشکالت احتمالنیا. تواند بقا و دوام آن را رقم بزندی و مؤثر معی واکنش نشان دادن سري شرکت برایی موارد، توانانی ایدرتمام

. می زده نشورتی است که حنیبهتر ا.توان از قبل در نظر گرفت

 600 شرکت نیا.  دارداری در اختی برخورد با مسائل احتمالي را برايزی برنامه ريندهای فرانی از کامل تریکی شل در هلند ی نفتشرکت

  .  که احتماالً بروز خواهند کرد برخورد کندی نوشته دارد تا با مشکالتيویسنار

  

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

134

  دی نظر کنندهی آبه

 ی که مي در هر کاردی توانیم.  کندی شخص کمک مکیاستفاده است به شما هم به عنوان  بزرگ و کوچک قابل ي در مورد شرکتهاآنچه

 که ممکن است ی از مشکالتی و به برخدی خود نگاه کنی مسافر به جاده زندگکیمانند . دی کنینی بشی را پهایبروز بحرانها و دشوار.دیکن

 مثال، اگر يبرا.دی برخورد کنی با مسائل و مشکالت احتمالدی توانی بهتر م،دیزی ری از قبل برنامه میوقت. دی کند فکر کنشامدی پتانیبرا

 کیبه استناد .  از مردم استياری بزرگ بسيهای از نگرانیکی شغل دادن ترس از دست د؟ی کنی چه مد،یشغلتان را امروز از دست بده

 است شغلش را از دست بدهد، دی که بعی گفت در حالی از دوستانم میکی.  درصد مردم نگران از دست دادن شغل خود هستند37 ،یبررس

  . امکان از دست دادن شغل او را فلج کرده است

   شمادی جدشغل

 یحت.  کنندی سؤال تعجب منی ادنیاغلب اشخاص از شن» شما چه خواهد بود؟يکار بعد«: پرسمی ممیشهای از اشخاص حاضر در هماگاه

 کار به سرعت در حال يای که دنمی دانیاما ما م.  توانند بکنندی ميگری از دست بدهند، چه کار د فکر نکرده اند که اگر شغلشان رانیبه ا

 دیشا.  داشتدی شغل خواهریی باز هم تغادیبه احتمال ز. دی است که شما تا به حال هم چند بار شغل عوض کرده انیت ایواقع.  استرییتغ

 تواند باشد؟ ی شما چه ميکار بعد. دهدي رودی پنداری تر از آنچه معی اتفاق سرنیا

 ی نمای موضوع فکر نکرده اند، و نی به اای.  استيدی جددهی ها ایلی خي خود آماده باشد، براي شغل بعدي برادی هر کس بامی گوی میوقت

 ییه چه دانش و مهارتها بد،ی کناری خود را اختي شغل بعددی بتواننکهی ايبرا«: استنی ایاما سؤال اصل. موضوع فکر کنندنیخواهند به ا

»  داشت؟دیه خوااجیاحت

  . دی سؤال جواب بدهنی که به ادی ممکن است بعداً مجبور شود،ی سؤال فکر نکننی به اشیشاپی پاگر

   شمادی جدحرفه

 تواند یشما چه م يکار بعد«: پرسمی تواند باشد، سؤال دوم را از آنها می آنها چه مي کنند که کار بعدی فکر منی از آنکه حضار به اپس

 بود؟ دی فعال خواهي در چه صنعت و حرفه اندهی سال آ10 تا 5»باشد؟

 دوام شتری بای کنند که هر کدام دو سال ی عوض مشغل بار 15 تا 14 عمر خود ی توجه به آمار و ارقام موجود، اشخاص در غرب طبا

.  کنندی مرییصنعت و حرفه ها هم حدود پنج بار تغ.آوردیم

. دیآی به وجود میزندگ ویهمه ابعاد شغلست که در ايدی شدراتییکه علتش تغ ارزش خواهد بودی بگری پنج سال دد،یدانیکه امروز م راآنچه

» . استدی جدي گرفتن مهارتهاادی ییشود، توانای نمی منتفندهی آي سالهای که طیتنها مهارت«:دیگوی دروکر متری است که پلی دلنی همبه
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  دی فکر کنندهی به آوستهیپ

 ی بلند مدت به زندگي با چشم اندازی داشت؟ وقتدی در کجا قرار خواهگری سال د10 د؟ی به کجا برسندهی چهار سال آای در سه دی خواهیم

 ی مک،ی استراتژزی برنامه ر،ی کامکلیهمان طور که ما. دیری گی مي بهترماتی در کوتاه مدت تصمد،ی کنی خود نگاه ميکار

» . ندارندي اندهی آشند،ی اندینم ندهی که به آییآنها«:دیگو

 نی اولد؟ی دهی چگونه واکنش نشان مد،ی ممکن است بروز کند؟ اگر امروز شغلتان را از دست بدهیچه تحوالت.دی خود نگاه کنندهی آبه

 ی فکر منی به ایوقت.وند شی دهند، وحشت زده می شغلشان را از دست می مردم وقتشتری بست؟ی کند، چی که به ذهنتان خطور ميفکر

.  خواهند بکنندی ندارند که چه مي ادهی اچیه.  کنندی را از دست بدهند، وحشت منکنند که ممکن است شغلشا

 دانند که اگر ی منانیهمه آنها با اطم.  برخوردارندی مشترکیژگی که همه آنها از ودمی رسجهی نتنی کار با هزاران موفق به اانی من در جراما

  .  شروع کننديگری کار دی کوتاهاری توانند در مدت بسین را از دست بدهند، مشغلشا

  دی مترقبه را داشته باشری حوادث غانتظار

 ندی گوی دهند و می تکان ميآنها سر. کنندی برود، آنها چه منی شبه از بکی کنند ی که در آن کار می پرسم اگر صنعتی از اشخاص مگاه

 400,000 رفت و نی از بی به کل1990 در دهه ایفرنی در کالی دفاعي صنعت سالحهامی گویبعد به آنها م.فتدیب ی اتفاقنی است چندیبع

 يهمه آنها مجبور شدند دوباره به بازار کار مراجعه کنند، مهارتها.  مشاغل خود را از دست دادندکبارهی به ریمتخصص، مهندس و مد

. و متفاوت شروع به کار کنندد ی کامالً جدي و در رشته هااموزندی بيدیجد

» تله کام« صنعت یفروپاش. برودنی در سرتاسر کشور از بنترنتی در ارتباط با اي درصد شغلها90سبب شد »دات کام« جنون یفروپاش

ز مشمول  است و هر روي کامالً جدی شغلها موضوعییجا به جا.  خواهد کرددای است که ادامه پیطی شرانیو ا. کار کردیهزاران نفر را ب

  . شودی ميشتری بتیجمع

   شمای مالیزندگ

 گری شد، دی مهیآنچه در گذشته متداول بود و توص.  هستندریبازارها به شدت متغ.  استریی در حال تغوستهی پي گذارهی و سرمای ماليایدن

 رفت، نی تان از بي گذارهیگر سرما که ادی موضوع فکر کننی به ادی باوستهی پد،ی هستي گذارهیاگر در کار سرما.ستیقابل استفاده ن

.  شدخواهد شما چه فیتکل

 به لحاظ ی با چه احتمالنکهی و ادی کنی خود می ماليای دنيزی فکرکردن و برنامه ري گذارهی که صرف سرمای زماننی بیمی مستقرابطه

 يهایژگی از ویکی دی رسجهی نتنیرد موفق، به ا مصاحبه با هزاران زن و مانی در جر،یدکتر توماس استنل. وجود داردد،ی شوی مستقل میمال

.  کنندی می به امور مالدنیشی را صرف انديشتری باری وقت بسگرانی با دسهی است که در مقانیامشترك موفقها 
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ا متنعمها ام.  کنندی خود می مالطی به شرادنیشی سه ساعت را صرف اندای خود هستند، در ماه دو ی متوسط با آنکه نگران امور مالاشخاص

 برخوردار يشتری بيمهارتها ازیمال دراموروستهی پجهیکنند و در نتیم خودی به امور مالدنیشی ساعت را صرف اند30 تا 20در ماه 

  .گردندیم

 

   ناپلئونياستراتژ

پلئون در تمام مدت عمرش نا.  شدندروزی از نبردها پياریارتش او در بس.  سال بر قاره اروپا حکومت کرد20 مدت ،ي ژنرال فرانسوناپلئون،

 را هی زمستان روسدی شدياو سرما.  نفر از افرادش را از دست داد600,000 حمله کرد، هی به روسیوقت. تنها در سه جبهه بازنده جنگ شد

و . گشتدیالبا تبع رهی را هم باخت و به جزکیپزی جبهه لشیروهای رفتن نلی با تحله،ی در حمله به روسیاو بعد از ناکام. بودنکرده ینی بشیپ

.  به وجود آمد، بازنده شدشی مارشالهالدی اش با فی که درکار ارتباطیسرانجام، در جنگ واترلو به علت اختالل

 و ریاسکندرکب.  استتی بشرخی در تاري گری از سه نابغه نظامیکیناپلئون . شدروزی از نبردها پياری کنند که او در بسی فراموش ماغلب

 است که یتیفی کنیا. شدی او متی برخوردار بود که سبب موفقیتیفیناپلئون از ک.ندی آی جنگ به حساب مگریو نابغه د مغول دزخانیچنگ

 ي روندهی است که ممکن است در آی هم زمان به مجموعه اتفاقاتدنیشی مهارت همان اندنیا. دی کنجادی آن را در خود ادی توانیشما هم م

. دی کنيزی و از مدتها قبل درباره شان برنامه ردیری دهد، در نظر بگيا که ممکن است رو ری هر حادثه احتمالدیبا.بدهند

 تحوالت جبهه اتی جزئشیشاپیاو پ. او بوده استيتهای امور از قبل علت موفقاتی شخصاً معتقد بود که تدارك و در نظر گفتن جزئناپلئون

  .  کردی ميزی و درباره شان برنامه رینی بشیجنگ را پ

  دی باشندهی به فکر آازحال

 دیهر چه بهتر بتوان.دیاموزی آن را بنی با تمردی توانی است که ميزی چفتدی به آنچه ممکن است اتفاق بشیشاپی پدنیشی در اندي توانمندنیا

 مناسب را به حداکثر ي را به حداقل و فرصتهاهایاری گونه بدبنی ادی توانیم.  داشتدی خواهي بهتری زندگد،ی کنینی بشی را پندهیحوادث آ

 حوادث واکنش نی به موقع نسبت به ادی توانی و مدی شوی برخوردار میتی امنهی از حاشن،یری با ساسهیمقا در دن،یشی گونه اندنیبا ا. دینبرسا

. دینشان بده

 ری کار شما تأثي و روفتدی بندهی که ممکن است در شش ماه آی اتفاقنی که بدتردی فکر کننی به ادی باد،ی کنی کار می شرکتي برااگر

 ي کارتان ممکن است روي که برای اتفاقنی که بدتردی موضوع توجه داشته باشنی به ادی باد،ی کنی خود کار ميو اگر برا.ستیبگذارد، چ

 شیت الزم را از پ و اقدامادی الزم را بکنيهاینی بشی خود پی درباره مشکالت زندگدی بتواندیشما و همسرتان با.  باشدد توانیبدهد چه م

. دیانجام ده
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  دی را بجا آوری مالياطهایاحت

 خود را از دست یی همه دارای خانه و در مواقعل،ی نکردند، اتومبمهی خود را بتی علت که کار و فعالنی به ای اشخاصدی خوانی ماغلب

 شد، اگر در حال قیده اند که اگر خانه شان دستخوش حر توجه نکرنیبه ا. نظر نکرده اندندهی به آی هستند که به درستی کساننهایا.دادند

.  مواجه خواهند شدی کرد، با چه مشکالتشامدی پشانی براي اه حادثیرانندگ

 ای درصد و 10 باشد که نی ادیهدف شما با. پس انداز کردن استي برنامه منظم براکی داشتن دی بکندی توانی که می اصولي از کارهایکی

. دی خود را همه ماهه پس انداز کنيرآمدها باالتر از دیرقم

  » . عظمت در شما وجود نداردي بذرهاد،ی پس انداز کنی پولدیاگر نتوان«:دی گویکلمنت استون م.وی طور که دبلهمان

  دی کنی محدوده درآمد خود زندگدر

اگر . هستندی موفق شدن در زندگي مهم برايارهای از معیکی در محدوده امکانات و درآمد، ی شما در پس انداز کردن و زندگییتوانا

 ي هانهی زمری شدن در ساموفق ي برای کافبی از نظم و ترتد،ی درآمد خود را خرج کنی اگر تمامد،ی بر مخارج خود نداشته باشیکنترل

شتن پول است که  نداشتری به احتمال بطنتهاست،ی همه ششهیگرچه در کتاب مقدس آمده عشق به پول ر.  شددی هم محروم خواهیزندگ

. دی آی به شمار مطنتهای و شهای همه بدکارشهیر

 ی اگر به قدر کافد،ی پول انباشت کنی اگر به اندازه کاف،ی ماليایدر دن.دی استفاده کندی آی مشی پتانی که برای مناسبي از فرصتهادی بتواندیبا

  . دییفزای ب،يشتری به مقدار بی درآمد خود، حتزانی که بر مدی دهیم خود راه ی را به زندگیی فرصتهاد،ی و پس انداز داشته باشدیتالش کن

  دی شولی پول تبدسی مغناطبه

 ی خود قرار می کند و آن را در حساب بانکی پس انداز ميزی مبلغ ناچی حتیوقت.  کندی قدرتمند عمل ماری بسی در امور مالتی جذابقانون

 یوقت. دی خود جلب کنی به زندگيشتری شود که پول بی سبب مي انرژنیا.دی کنی مجادیا پول خود رامونی پي قدرتمندي انرژدانی مد،یده

 د،ی انباشت کنيشتریهر چه پول ب.  کندی مدای پيشتری پولتان قدرت بیسی کند، قدرت مغناطی شما رشد مي گذارهیماپس انداز و سر

.  داشتدیارخواهی در اختشتری انباشت پول بي برايفرصت مطلوب تر

 ی متی پولتان را تقورامونی پي انرژدانی مد،ی کنی فکر مدی بری که به خاطر داشتن پول در حساب پس اندازتان می به پولتان و به لذتیوقت

  .  شودی باز هم افزوده مي انرژدانی منی بر قدرت اد،ی عاشق پولتان بشویوقت. دی آوری به دست ميشتری بی پول حتط،ی شرانی و در اد،یکن

  تیدرباره موفق یتیحکا

در جوابش گفتم که .  دارمادی او را به ای آدی کردم، به من مراجعه کرد و پرسی که برگزار میشی از شرکت کنندگان در همایکی شی پيچند

 که حدود شش سال قبل گفتاو . را در ذهن خود نگه دارمی توانم تمام اسامی رو نمنی کنم و از ای صحبت ميری سال با شمار کثیدر ط

.  حرف زدمی اتفاق افتاده است براشی که از آن زمان به بعد برای دو روزه من شرکت کرده و بعد در باره حوادث گوناگونشی هماکیر د
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درآمد . گذراندی خود را می سالگی دوران سلیدو فرزند داشت و اوا.  دست دوم بوديلهای من آمده بود، فروشنده اتومبشی به همایوقت

.  کردی می زندگي خانه اجاره اکیشدت بدهکار بود و با خانواده اش در  داشت و به یمتوسط

 میاو تصم. در حساب پس اندازش نداردی است که بدهکار است و پولنی او اي گرفتارنی بود که بزرگ تردهی رسجهی نتنی به اشی همادر

 ی بود، از دوران نوجوانی بزرگاری او هدف بسيبرا.داز کند دالر هم پس ان30,000 را بپردازد و شیهای بدهندهیگرفته بود که تا پنج سال آ

  .  بود که بدهکار نباشدفتادهی اتفاق نگزاش به بعد هر

   به کار شدندست

.  او را فعال کردی ذهنيروهای نمی تصمنیا. و همه روزه براساس آن کار کردختی ري راسخ هدفش را مکتوب کرد، برنامه امانی با ااو

 از آنکه تصور کرده بود به سود او شی بی به سرعتطی شراار،ی هشمهی ذهن نتی و فعالتی قانون جذاب،یمطابقت و همخوان قانون ریتحت تأث

 دالر در بانک پس 30,000 را پرداخت کرده بود و در شیهایتمام بدهکار.  بوددهی خود رسیاو در مدت سه سال به هدف مال. افتی رییتغ

. انداز داشت

 شتری خواسته بود که بسشیاو از رئ. عالقه مند استي فرصت مناسب تجارکی به ای بود آدهی او را صدا زده بود و پرسسشیئ از روزها، ریکی

 هی است که توانسته از ناحدهی کرده و در ضمن شنشرفتی در کار فروش مرتب پدینی بی گفته بود آن طور که مسشیرئ.  بدهدحیتوض

. د پس انداز کنانک در بی پولشیفروشها

 کنندگان دی از تولیکی جواب داده بود سشیرئ. او دارديبرا ي بود که چه برنامه ادهی پرسسشی بود، از رئی خجالتاری فروشنده که بسنیا

 در حال گسترش ی در بخشلی فروش اتومبدی بنگاه جدکی کند تا ی را به او معرفی با او تماس گرفته و از او خواسته کستی در دترولیاتومب

 اضافه کرده بود اگر سشیرئ.دی نماتی از او حماروش فنی کند و در کار ای است او را معرفلی بعد گفته بود که مادی نماریان شهر دادر هم

.  با او کار کندکی شرکی کند، او حاضر است به عنوان ي گذارهی سرمایکم

 آن جهی سال هم سهمش را در شرکت به خود او فروخته بود و نتبعد از دو.  کندری فروشگاه را دانی مرد به او کمک کرده بود تا انی اسیرئ

. دی او درآتیشده بود که فروشگاه صددرصد در مالک

 از یکیاو ». هستمونریلی مکی دست دوم بودم، اما امروز يلهای فروشنده اتومبشیشش سال پ. هستمونریلی مکیامروز «: به من گفتبعد

 ي توجه نکرده بود، هرگز از بدهکارشی آن هماي هاهی داد اگر به توصحیاو توض. بودمدهیحال د بود که من تا به ی اشخاصنیشادمان تر

  » . عمر کار کردن ارزش داشتکی هم دی سال تالش مستمر و شا20 شما به اندازه شیشرکت در هما«:او اضافه کرد.  کردی نمداینجات پ

  یی سؤال جادودو

 ي از قدرت خارق العاده ارای نامم زی میی دو سؤال را جادونیاز آن جهت ا. دی کنلی تبدتیوفق با طرح دو سؤال شکست را به مدی توانیم

. دی دو سؤال را از خود بکننی اي بعد از هر تجربه ادی توانیم. شما را بهبود بخشندی توانند زندگیبرخوردارند و م
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 و به آن دی سؤال را از خود بکننی اد،ی که داشتی شکستای تیبه موفقبدون توجه »  انجام دادم؟ی را به درستيچه کار«: استنی سؤال انیاول

 ي بخشهادیاگر بتوان. دی هم وجود داشته که شما انجام داده ای درستي کارهاشهی همد،ی اگر در کارتان شکست خوردیحت.دیجواب بده

. دی درست را تکرار کني کارهاي تا در تجربه بعددی کنی ميزی مغز خود را برنامه رد،یکن ادداشتی امثبت کارتان ر

 کند تا درباره ی شما را مجبور مرای است زی خوباری سؤال بسنیا»  به شکل متفاوت انجام بدهم؟دی را باییچه کارها«: استنی دوم اسؤال

 کدام کارها را به د،یر کن را تکرایاگر قرار باشد تجربه مشابه. دی بهتر از قبل عمل کندی توانی و چگونه مدیشیندی که افتاد مثبت بیاتفاق

 د؟ی دهی و کدام کار را کمتر انجام مشتری کدام کار را بد؟ی دهی متفاوت انجام میشکل

 د،ی کنی را تجربه ميدیهر بار کار جد. دی کنی و آنها را فراموش نمدی سپاری گونه جوابها را بهتر به ذهن منیا. دی را مکتوب کنتانیجوابها

  »  را به شکل متفاوت انجام خواهم داد؟يچه کار«و » کدام کارم دست بود؟«:دیبپرس دو سؤال را از خود نیا

  ی منفشهی مثبت در برابر اندشهیاند

 که مرتکب ی به اشتباهاتشتری که شکست خوردند، بییاما آنها.  کنندی می مسابقه، هم برنده و هم بازنده عملکرد خود را بررسکی از بعد

 که زندی ری مي کنند و برنامه ای کارشان توجه مي بخشهانیموفقها، در مقابل، به بهتر. کنندی هاشان فکر منهیز کنند، به هیشدند توجه م

.  درست را از نو تکرار کننديا کارهنیا

 یبت م ذهنتان مثد،ی به شکل متفاوت انجام بدهدی را بایی و چه کارهادی انجام دادی را به درستي که چه کاردی کنی فکر منی به ایوقت

اما . دی تا کارتان را اصالح کندی کنی مدای دست پيدی جدي گونه بر فرصتهانیا. شودی مکی و تحرقی شما تشوتی خالقجهی و در نتشدیاند

  .  نخواهد شدجادی در کارتان اید،اصالحی مرتب افسوس بخوری ناکامانیاگر در پا

   و فروشتجارت

 در دیکدام کار را با«و » کدام کارمان درست بود؟«:دیبکن تان يدیا از خود و کارکنان کل سؤاالت رنی ادی باد،ی در کار تجارت هستاگر

با .دی شوی را مرتکب می اشتباهاتد،ی تازه کار هستی در اغلب موارد وقتد،ی خاطر داشته باشبه»م؟ی به طور متفاوت انجام بدهيتجربه بعد

اگر در کار . دی به سود خود ببري بهره ادی بادیکن ی که مياز هر تجربه ا. دی کنی را مي بهره بردارنیشتری بتی سؤاالت، از موقعنیطرح ا

.  کنددای پشی شود که سرعت کارتان به مراتب افزای اقدام سبب منیا. دی سؤاالت را از خود بپرسنی بعد از هر فروش اد،یفروش هست

 کارتان را به دی توانی هستند، مي مسائل شما چقدر جدنکهیجه به ابدون تو.دی روش استفاده کننی از ای زندگي در همه بخشهادی توانیم

. دی برستی تا به موفقدی کنيزی برنامه ريگونه ا

 در دی داشته باشدی توانی که می فراوانشرفتی از پد،ی جواب ارائه ده20 هر سؤال ي وبرادی کنبی ترکی ذهني سازالی روش را با سنی ایوقت

  .  شددیشگرف خواه

  سونی ادروش
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 او از هر تجربه لی دلنیبه هم.  از حذف کردن استيندی معتقد بود که تجربه کردن فران،ی مخترع عصر نونی بزرگ ترسون،ی ادتوماس

 شدند، از ی را که مؤثر واقع نمیی است، روشهاری امکان پذی اختراعدی رسی مجهی نتنیپس از آنکه به ا.  کردی مادداشتی یقیمطالب دق

 نی همدیشما هم با. کرددای دست پری کم نظی شد و به ثروتلی تبدنی نويای مخترع دننی روش، او به بزرگ ترنی ابا. کردیبرنامه حذف م

. دیکار را بکن

   شماي بهبودزانیم

 دی نومد،ی رسیبه احساس رنجش و تکدر خاطر م.دی کنی مدای پي احساس بدیعی به طور طبد،ی کنی را تجربه می شکست و ناکامکی یوقت

 رو ی ناکامکی با یوقت. دی انجام بدهیمتفاوت و کار دی بکشتی ممکن است به ذهنتان خطور کند که دست از فعالیحت. دی شوی موسیو مأ

 آورد؟ ی چقدر دوام مهی روحنی سؤال مهم مطرح است که انیاما ا.  و نرمال استیعی کامالً طبهی روحنی اد،ی شویبه رو م

 استراحت قلب اندازه طیاول، نبض شما را در شرا.رندی گی اغلب از شما تست استرس مد،ی روی مکینی کلکی به  ساالنهنهی معاي برایوقت

 باز هم د،ی رسینی قلب به حد معتی فعالیوقت.  که قلبتان فعال شوددی داشته باشکی اروبتی فعالکی خواهند یبعد، از شما م.  کنندی ميریگ

 زانینشانه م.رندی گی کنند و مجدداً ضربان نبض شما را اندازه می صبر مقهی دو و پنج دقک،یبعد .رندی گیضربان نبض شما را اندازه م

  .  گرددی برمیعی است که ضربان قلب شما به حالت طبی شما سرعتیسالمت

  هی به حالت اولبرگشت

 ی اتفاق متانی براندی حادثه ناخوشاکی ی است که وقتنی ای سالمت ذهنيارهای از معیکی.  کندی موضوع صدق منی هم اتی مورد شخصدر

 ناراحت نیاما ا.دی مکدر شوی است که با بروز ناکامیعیکامالً طب. دی بازگردانی قبلطی خود را به شراهی روحدی توانی میافتد، به چه سرعت

. دیابی ی خوب گذشته را بازمهی روحی است که با چه سرعتنیمهم ا. ستیشدن مهم ن

 ری شما تأثي که روستی خود حادثه ننیا. و با طرز فکر شما درباره آنچه اتفاق افتاده رابطه دارد.  کنترل شماست بهبود شما تحتسرعت

  .  زندی شما را رقم می روحطی شرادی کنی حادثه منی که از ايری گذارد، بلکه تفسیم

   دروني و گوگفت

. دی عواطف و احساسات خود را کنترل کن،ینها در مواقع بروز حوادث منف با استفاده از آدی توانی وجود دارند که می مثبت مختلفداتییتأ

  .  کنندی می شما را خنثی کلمات به سرعت احساسات منفنیا

.  باشدیم» !من مسئول هستم«:دی از آن استفاده کندی توانی که می عبارتنیاول

 ی حرف مهی در مقام توجای دی کنی را مقصر قلمداد مطی شراای و گرانی و ددی شوی و ناراحت می کند، عصبانی بروز می اشکالیوقت

 د،ی بری عبارت را به کار منی ایوقت.دی کشی دست مگرانیاز سرزنش کردن د» !من مسئول هستم«:دیی گویاما به محض آنکه م.دیزن
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 یمثبت م. ردی گیتان آرام مذهن» !من مسئول هستم«:دیی گوی منکهیبه محض ا. دی رسی شما به انتها می خشم و ناراحت،يدیاحساس نوم

. دی دهی انجام مبی به حداقل رساندن آسي براي و اقدامات سازنده ادیشیاند

  دی کنیابی ارزمثبت

 که اتفاق افتاده، و يبدون توجه به حادثه ا.  گذشته به من کمک فراوان کرده استي سالهای که طمی کنی اشاره می مثبتدیی به تأنجای ادر

 دی کنم، مثبت و مفیابی رشد و احاطه بر خود ارزي برای اگر آن را فرصت،يهر تجربه ا«:می گوی چقدر ناراحت هستم، مکهنیبدون توجه به ا

  .  دهندی از کنترل می کلمات به شما احساسنیا. دی کند تا بر احساسات خود مسلط شوی عبارت به شما کمک منیا» .است

  شهی اندکی هر لحظه، تنها در

 ایاگر به طور سازنده دنبال راه حل . باشدی منفای تواند مثبت و ی مشهی اندنیا. شدیندی تواند بی موضوع مکیلحظه تنها به  شما در هر ذهن

 و عمداً خود را دی استفاده کنیگزنیاگر از قانون جا. دی هم باشنی در همان لحظه ناراحت و خشمگدی توانمی ند،ی بگرديدرس ارزشمند

  . دیی از آنها به سود خود استفاده نمادی توانیبعد م. دی کنی مدای آن را پشهی همد،یشیندی بتی مثبت موقعيها که به جنبه دیمجبور کن

  دیشیندی بتانی هدفهابه

توجه داشته . دی بدهي درست خود جاگاهی را در جای منفتی است که موقعنی ای قدرتمند فاصله گرفتن از شکست و ناکامي از روشهایکی

 د،یاگر به گذشته برگرد. استتی اهمی و بی حوادث جزئانی با جرسهیاغلب اشتباهات شما در مقا.ستی نی قطعیو ناکام شکست د،یباش

. دی ناراحت بودی سال قبل از موضوعاتکی که دی ندارادی اصوالً به دینی بیم

 قدرتمند ي از روشهایکی.دیمکتوب داشته باش ي هدفهادی مهم، بانی به ادنی رسيبرا.دی خود داشته باشيری از جهتگی درستیابی ارزدیبا

 را از ی فروشیوقت. دیشیندی بتانی کند، به هدفهای بروز می اشتباهیوقت. دی خود فکر کني است که به هدفهانی مثبت نگه داشتن ذهن ايبرا

 دیشیندی بتانی به هدفهاد،ی دهی شغلتان را از دست مید، وقتی دهیدست م

 که در دی کني و کاردی داشته باشی روابط عالد،ی برخوردار شوی عالی از سالمتد،ی برسیکه به استقالل مال است نی بلندمدت شما اهدف

.  شودجادی ای تفاوتایدن

 خود، ي به هدفهادنیشی ممکن است با اندری شدن امر غنی خشمگباًی که تقردی شوی متوجه مد،ی کنی هدفها منی ذهنتان را متوجه ایوقت

. دی شویتماد به نفس تر ممثبت تر و با اع
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  دی چرخه ها و روند امور توجه کنبه

 یوقت. بهاستی از فراز و نشي مجموعه ای که زندگدی توجه کننیبه ا. دیری متداول در نظر بگراتیی از چرخه ها و تغي را مجموعه ایزندگ

 و گرفتار نوسانات کوتاه ری اسگری دد،ی آوری تر به حساب معی چرخه وسکی از ی و اتفاقات را جزئدیری گی چشم انداز بلند را در نظر منیا

  . دی با مشکالت روز مره برخورد کنيشتری بی به راحتدی توانیم. دی شویمدت نم

 نیا. دی و مستقر شودی صورت دهي تا کاردی کنی کار و تالش میدر بخش اول، به سخت.  شودی ملی ما از سه بخش تشکتی و فعالیزندگ

.  کندی صدق مدی خدمات جدای کاال ی معرفای و ي کار تجارکی رابطه، شروع کی شغل، کی که درباره  استیموضوع

. ندی گوی بخش رشد منیبه ا.دیری گی گرانبها مي شود که از مشکالت و مسائل مربوط به بخش اول درسهای شروع می دوم، از زمانبخش

 روند و روابط شما با ی به فروش می کند، کاالها و خدمات شما به خوبیرشد مکار و حرفه تان . دی رسی می عالجی بخش به نتانیدر ا

. ردی گی قرار مب مطلوطی در شراگرانید

 رسد، یهمان طور که بعد از فصل برداشت محصول نوبت به فصل زمستان م.  که بخش افول و تنزل استدی رسی نوبت به بخش سوم مبعد

 ی دشوارتر متیفروش و فعال.  شودی بخش دوم دشوار مازاتی به امتدنی بخش، رسنیدر ا. دی آیم بخش هم بعد از بخش دوم به وجود نیا

.  کندی تالش مستدی خود باي پاي رونکهی ايشرکت شما برا. ستندی لذت بخش نگریکار و روابط شما د. شود

   تجارت شما کدام هستند؟ ی در زندگراتییها و تغ چرخه د؟ی به بخش دوم بازگرددی توانی چگونه مد؟ی شما در کدام بخش قرار دارامروز

  دی نکنانکار

 نیخشمگ.میشوی انکار مریما درگ. استتی از مقاومت کردن در برابر واقعی ناشهای از مسائل و مشکالت ما در برخورد با ناکامياریبس

.  نداده بودي اتفاق رونی که امیکنی و آرزو ممی کنیا رد ماتفاق افتاده ر. افتادی ما مي برادی نبادی که فالن اتفاق ناخوشانمیی گویمو میشویم

، از شدت ». تحمل نموددیآنچه را نتوان درمان کرد، با«:دیی گوی میوقت.  ساز اغلب استرسهاستنهی مقاومت و انکار است که زمنیا

 نگاه يو به آن به گونه ا.دیری گی فاصله میماز مشکل قد. دی شوی آرام تر مد،ی کنی مدای دست پيشتریبه آرامش ب. دی کاهی خود میناراحت

. دیی مسائل خود را حل و فصل نمادی توانی و بهتر مدی شوی سازنده تر مجهیدر نت.  استافتاده اتفاق يگری شخص دي براار که انگدی کنیم

. دی کنی کوچک نمي کارهاری جهت خودتان را درگیب

 با کنترل کردن دی توانیم» . کنند خوشبخت و شاد هستندی مایندازه که ذهنشان را مهاغلب اشخاص به همان ا«:  گفتی منکلنی لآبراهام

  . دی خود نشوی در زندگتی کم اهمی و عاطفی مسائل احساسری که درگدی کني کاردی توانیم. دی بدهریی را تغیذهن خود معان

   کنندهنیی تععامل

 به دنی رسي از آن برای از هر عاملشی دهد که بی مثبت و سازنده به شما امکان مي به طرزهای برخورد با شکستها و ناکامي شما براییتوانا

 توانند ی هستند که میمردان و زنان موفق کسان.  شودی مجادی انی است که در اثر تمريریادگی قابل یی تواناکی نیا.دی استفاده کنتیموفق

 . برخورد کنندی بزرگ و کوچک زندگي سازنده با بحرانهاربه طو
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 جهی نتنی به اشیشاپیپ. تواند شما را متوقف سازدی نمی عاملچی افتد، هی تان اتفاق می بدون توجه به آنچه در زندگدیری بگمی تصمشیشاپیپ

 ی می تدارك ذهنیوقت. دی برستانی تا به هدفهادی کنی داشت، آن قدر مداومت مدی فراوان خواهيبهای فراز و نشی با آنکه در زندگدیبرس

. دی شوی مری و عمالً توقف ناپذدی کنی با آنها برخورد سازنده می به راحتریبا جلوه کردن مسائل اجتناب ناپذ د،یکن

 ی عملناتیتمر

 و دی کنی خود را وارسی زندگي و شکستهاهایدی نومنیبزرگ تر. دی انعطاف داشته باشد،ی در هم بشکننکهی اي به جادیری بگمی تصم01

. دیاموزی به سود خود بی از آن مطلبدیان توی که چگونه مدینیبب

 دی حوادث ناخوشاننی از ادی توانی چگونه مدی کنیی شناسافتد،ی اتفاق بتانی براندهی آي که ممکن است در ماههاي سه اتفاق ناگوار02

 د؟ی آنها را به حداقل برسانی منفراتی تأثای و دیاجتناب کن

بزرگ . دی و رشد کندیاموزی بی درسدی توانی که چگونه مدی برسجهی نتنی و به ادیانتخاب کن لحظه نی خود را در ای نگراننی بزرگ تر03

 مشکل وجود دارد کدام است؟ نی که در ای درسنیتر

 ی نشانه آن است که از روشی هر ناکامدی و بداندیری را بپذهای و ناکامهای ناراحتیبه آرام. دی خود استفاده کنی در زندگسونی از روش اد04

.  باز شودتی موفقي تا راهتان به سودی بگذاري روش را به کنارنیا. دی استفاده کنی به خوبدی توانی نمدیکه انتخاب کرده ا

. دی کندای تا به آنها دست پدی بکندی توانی لحظه چه منی در همدینیبب.دی فکر کنتانی افتند، به هدفهای که می بدون توجه به اتفاقات05

 کند، چه دای روال امروز ادامه پنی به همطی کند؟ اگر شرای حرکت میبازار در چه جهت.دیی خود را مشخص نمای زندگيهابی فراز و نش06

 د؟ی کنجادی در کارتان ایراتیی و چه تغدیری بگدی بایماتیتصم

 تجربه دوباره اتفاق نیباشد که ا و اگر قرار د؟ی را درست انجام داديچه کار: دی خود بکنری اخاتی تجربنی دو سؤال درباره مهم تر07

  . دیاموزی بی خود درسی در زندگی که از هر ناکامدی داد؟ مصمم شودی انجام خواهيگری را به شکل دیی چه کارهافتد،یب

  دی کنی زندگیعال:12 فصل

. است است که انجام گرفته ي و کارردی توانسته انجام بگی که مي کارانی نسبت مت،ی موفقنی راستاری معتنها

  ولز.یج.اچ

 حی توضی قبليهمان طور که در فصلها.  استی شکست ما در زندگای تی موفقنیی قانون در تعنی مهم تردی شای مطابقت و همخوانقانون

 از رونی در بي آنچه در درون شماست، به زوددی گویم.  درون شماستيای از دنی شما بازتابرونی بيای که دندی گوی قانون منی ام،یداد

.  کندی مریی تان تغی زندگد،ی فکرتان را عوض کنیوقت.دی خواهد گردیا تجلشم

.  زندی تان رقم می شغلی شما را در زندگتی درون دانش و تدارك شما، موفقيایدن.  مصداق دارددی که بکني قانون در مورد هر کارنیا

 شما، رفتار و یانتظارات و توقعات درون. سازدی م شما را مشخصیکیزی جسم فطی شرا،ی شما در قبال سالمتی و درونینگرش داخل

.  درون شماستيای بازتاب دنشهی شما همرونی بيایدن.  کندی منیی تعگرانید شما را در قبال ينگرشها
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   استی هدف اصلیخوشبخت

 به احساس دنیانسان رس اقدامات ی سال قبل نوشت که هدف اصل2,300 از شی دانست، بلسوفی فنی بتوان او را بزرگ تردی که شاارسطو،

 شوند و ی موفق میانسانها در مواقع.  استی از خوشبختی به نوعیابی دستي کند برای که انسان مياو معتقد بود هر کار.  استیخوشبخت

.  آنهاستی هدف اصلشهی همی شوند، اما خوشبختی موفق نمیدر مواقع

چرا؟ .دی کندای پی که شغل خوبدیمثالً شما خواهان آن هست.  استیه خوشبخت بدنی در جهت رسی معتقد بود که هر اقدام و عمل قدمارسطو

 روابط و خانواده دی بتواننکهی ايچرا؟ برا.دی داشته باشی خوبلی خانه راحت و اتومبنکهی ايچرا؟ برا. دی داشته باشی درآمد خوبنکهی ايبرا

 که شما يهر کار. دی شاد و سعادتمند باشدی بتواننکهی ايچرا؟ برا. اشد شما در خانه تان خوب بی زندگنکهی ايچرا؟ برا. دی باشتهخوب داش

  .  استی به خوشبختدنی رسي براد،ی بکنگرانیو د

  های خوبنقش

 توانند به سعادت برسند، و تنها با ی خوب ميتنها آدمها«: او بوديری گجهی نتنی اتی موفقنهی ارسطو در زمي فراستهانی از بزرگ تریکی

» .توانند خوب باشند ی ملتهایفض

 ی ملتهای توانند به سعادت برسند، و تنها با فضی خوب ميتنها آدمها«. استی و تجربه انسانشهی اندخی مالحظات در تارنی از مهم تریکی نیا

» .توانند خوب باشند

 توانند به سعادت و یخوب دارند، م که درون ی است تنها اشخاصنی ام اافتهی دری فلسفه و روانشناسنهی در زمی من در سالها بررسآنچه

 روشن و مثبت ي ارزشهاي که دارای ام تنها مردان و زنانافتهی اعتماد به نفس دراتیفی کنهی سالها مطالعه در زمیمن ط.  برسندیخوشبخت

.  افتد برخورد مؤثر بکنندی شان اتفاق می اعتماد به نفس داشته باشند و با هر چه در زندگانند تویهستند، م

راه حل همه مسائل . دی کنی و براساس آنها زندگدی است که ارزشها و اعتقادات خود را بشناسنی به اعتماد به نفس ادنی راه رسنی ترعیسر

  . از آنچه درست است فاصله داردمی که بدانمی بکني است کارنی و استرسها در اهای ناخشنودیعلت اصل.ارزشهاست بازگشت به یانسان

 

   استي ضرورتی شخصاستحکام

 بر ارزشها مانند استحکام ی مبتنی گفت تنها زندگیارسطو م.  استتی استحکام شخصتیفی کی به خوشبختدنی رسي براتیفی کنی ترمهم

.  شودی منتهی تواند به سعادت و خوشبختی متیمی صداقت، شجاعت، استمرار و صمت،یشخص

:  مرد ثروتمند و مدبر به من گفتکی ي روزنکهیتا ا.  استيدی کليها از ارزشیکی تی کردم که استحکام شخصی فکر منی از اشیپ

 ي است که همه ارزشهايادی و بنی ارزش اصولکی تیاستحکام شخص.  کندی منی ارزشها را تضمری است که سای ارزشتیاستحکام شخص

اگر استحکام .دی عمل کندی که دارییا براساس ارزشهشهی معناست که همنی بدی واقعتی شخصتحکامداشتن اس.  دارندهی بر آن تکگرید

  . دی گذری خود مي ارزشهاری وسوسه از کنار سانی در معرض کمترد،ی نداشته باشتیشخص

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

145

  دی کننی خود را معيارزشها

امه شما هم در برن.  کنندانی خود را بي که ارزشهامی خواهی اشخاص، از حاضران مزی شرکتها و ني براک،ی استراتژيزی جلسات برنامه ردر

 د؟ی کنی را تحمل نمییزهای شما کدام هستند؟ چه چيارزشها. دی کار را بکننی همدی خود بای شخصکی استراتژيزیر

 آن بخواهند با شما ارتباط داشته باشند و ری است که اشخاص تحت تأثیتی شخصجادی شما در مشخص کردن ارزشها، نقطه شروع اییتوانا

 جهیدر نت. دی شوی انسان خوب مکی به لی تبدد،ی برخوردار باشی خوبتی از منش و شخصیوقت. دی لذت ببریسبب شود که شما از زندگ

  . دی کنی مدای گذرد، درون خوب پیم شما رامونی پربدون توجه به هر آنچه د

  دی کنی خود را سازماندهيارزشها

 اجی احتيدیدر شروع، به سه تا پنج ارزش کل. دی کنيبند طبقه تهای آنها را براساس اولودی باد،ی خود را مشخص کردي از آنکه ارزشهاپس

 که یبینظم و ترت.  ارزشها مهم ترندری هستند که در نظر شما از سایی ارزشهانهایا. دی کنجادی خود اتی منش و شخصي برای تا اساسدیدار

 تیفی کند و نوع و کیا را مشخص م شمتی ارزشها، شخصي بندفیرد. برخوردارندی خاصتی از اهمدی شوی خود قائل ميها ارزشيبرا

.  سازدی منی شما را معیزندگ

 موجودات ری انتخاب کردن شما را از سایی توانانیا.دی در حال انتخاب کردن هستشهیشما هم.  انتخاب استکی جهی نتدی که بکني کارهر

  .  شماستيانتخاب شما هم براساس انتخابها. سازدی مزیمتما

  دیدام کن خود اقي ارزشهابراساس

 که یمیهر تصمد،ی که بکنیاقدامهر. تر شما مقدم هستندنیی سطح پاي بر ارزشهاشهی سطح باالتر شما همي ارزشهاد،ی کنی انتخاب میوقت

. کدام است کارکی که آن دی انتخاب کندی باشهی وهمدی بکندیتوانی کار مکیهر لحظه هم تنها در. غالب شماستيبراساس ارزشهاد،یریبگ

.  دهندی در اعمال شما خودشان را نشان مشهی شما هميارزشها.  ساده استیلی شما کدام هستند؟ خي که ارزشهادی شویمتوجه م کجا از

  .  برخوردار استی خاصتیاهم ازدی دهیانجام م که تحت فشاريبخصوص، کار.دییگوی که چه مستی مهم ند،یکنی است که چه منیمهم ا

  تی کننده شخصنییتع

 دو نفر هر کدام سه دیتصور کن.دی توجه کنیبه تعال.  هستندتیاهم حائز ی شما در زندگتی شخصنییتع آنها دري بندفیردا و ارزشهانتخاب

. دارد آنها باهم تفاوتي ارزشهاي بندفیرد وتیهم هستند، تنها اولو انتخاب شده ماننديارزشها.ارزش مربوط به خود را انتخاب کرده اند

 که دی گوی شخص منیا. ی شغلتی و موفقیخانواده، سالمت: عبارت اند ازبی او به ترتی که سه ارزش اصلدهیرس جهی نتنیبه ا)الف (شخص

 بدان معناست که اگر او مجبور شود نیا. مقدم استی شغلتی هم بر موقعیسالمت.  اوستی شغلطی و شرای او خانواده مهم تر از سالمتيبرا

 و حرفه خود انتخاب ی سالمتانیو اگر قرار باشد م.  شودی مقدم واقع مشهیبزند، خانواده هم خود دست به انتخاب شغل خانواده و انیم

.  مقدم استیکند، سالمت

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

146

ارزش اول او کار و حرفه، ارزش دوم .  متفاوت استشی ارزشهابی تفاوت که نظم و ترتنی ارزشها را دارد، با انیهم هم)ب (شخص

.  استیخانواده و ارزش سوم سالمت

  .  شماردی خود مقدم می داند و کار و خانواده اش را بر سالمتیکارش را مقدم بر خانواده اش م)ب(بدان معناست که شخص  نیا

   مهمسؤال

 حی شما ترجای کوچک است؟ آای تفاوت بزرگ نی اایوجود دارد؟ آ) ب(و )الف( شخص انی می تفاوتایآ.می کنی برخورد می به سؤاالتحاال

 دی توانی مد،ی دو مالقات کردنی با ای شغلای ی اجتماعي هانهی اگر در زمای؟ آ)ب( شخص ای دی کنیدوست)فال( با شخص دی دهیم

 د؟یشو آنها را متوجه يتفاوتها

نظم خانواده، . است) الف( متفاوت از شخص ی به کلی باشد، انسانیکه ارزش اول او کار و شغلش م) ب( است که شخص نی اجواب

 که ی با کسسهی ارزشها باشد، در مقانی اش براساس ای که زندگیکس.  استی سازمان سرشار کننده زندگکیفه  و شغل او حریسالمت

 ي بندفیرد دی بامی گوی است که ملی دلنیبه هم.  قرار داردي بهترطی دارد، در شرای اش مقدم میتشغلش را بر خانواده و بخصوص سالم

.  سازدی شما را مشخص می زندگفی ارزشها تکلنی شما و تقدم ايارزشها. دی را با دقت انتخاب کنتانیارزشها

   کردن استی زندگي براي طرزتی شخصاستحکام

ارزش .  گرددی ارزشها مشخص منی به ايبندی پازانی شما با متی سطح استحکام شخصد،ی خود را مشخص نمودي از آنکه ارزشهاپس

. دییایاز آن کوتاه ب ای و دی که بر سر آن مصالحه و سازش بکنستی نيزیچ

 ي بوده اند که براساس ارزشهای کساننهایا. بوده اند که از منش سطح باال برخوردار بوده اندی مردان و زنان بزرگ کسانخ،ی تمام طول تاردر

  .  مورد احترام واقع شده اندشانی بوده اند که به خاطر ارزشهای کساننهای کرده اند، ایسطح باال زندگ

  دی دهی فشار انجام مطیشرا که در يکار

 و یی گوقتی به حقندی گویم.  کنندی ميگری هستند، اما کار دبندی به ارزش پاندی گوی کنند که می مدای مصداق پی زماني مورديارزشها

.  زنندی م کهیشوند، نه حرفی مفیکنند تعری که مياشخاص با توجه به کار.ندی گوی کند دروغ مجابی اطی شرایصداقت معتقدند، اما وقت

 ی صورت می که چه عملستی داشته باشند، مهم نریمعتقدند اگر قصد خ.  شوندی مجی احساسات و عواطف خود گری ها تحت تأثیبعض

 ی فشار چه مری است که زنیاما مهم ا.  باشد که آن را انجام داده اندی را آرزو کنند، درست مانند آن ميزی کنند اگر چیاحساس م. دهند

.  گذردی سازد که در درون شما چه می مخص در واقع مشنیا. دیکن

 و هم ،ی شخصی مطلب هم در زندگنیا.دی صادق باشدی و با او برخورد داردی شناسی است با هر کس که او را مي شما ضرورتی موفقيبرا

و .دی برخوردار باشتیکام شخص کند که منش و استحی کسب نمشتری اعتبار بنی از اتانی برايزیچ.  کندیدر کار و حرفه شما صدق م

 شما حساب کنند ي توانند روی برسند نمجهی نتنی به اگرانی کاهد که دینم شما ار از اعتبنی از اشی بيزیچ
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  دی خود صادق باشبا

 خودتان را دینبا. استشتنی در خوتی منش و شخصجادیبا خود صادق بودن نقطه شروع ا.دی کند که با خود صادق باشی حکم مصداقت

 ممکن باشند و بعد دعا کند ری که غدی ببندییزهای دل به چدینبا.  ممکن باشندری که امر غدی اعتماد داشته باشییزهای به چدی نباد،ی بدهبیفر

  . دی که وجود دارد برخورد کنی به آن شکلای با دندیبا.  کنندرییکه آنها تغ

  دی حد خود ظاهر شونی در بهترشهیهم

 داشتن تیصداقت و استحکام شخص. دی حد خود ظاهر شونی در بهتردی کنی سعدی کنی که مي در هر کارنکهی ایعنی خود صادق بودن با

 دیری بگمی درون خود تصمتیفی درباره کدی کنی که می با توجه به تالشدی توانیم. شوندی می شما تجلرونی بيایدر درون، به سرعت در دن

. دی دست به کار نشودی حد خود ظاهر شونیبهتر در دی توانی که نمیانتا زم. دیو قضاوت کن

 ی هم صادق مگرانی با دد،یشما به همان اندازه که با خود صادق هست. دی با خود صادق باششهی آنکه همیعنی تی شخصاستحکام

با همه افراد در  معناست که نی بدیاما صادق بودن واقع.  کنندی نمي دزدای دهند و ی نمبی فرند،ی گویاغلب اشخاص دروغ نم.دیباش

. دی کنی و نه با دروغ زندگد،یی معناست که نه دروغ بگودان بنیا. دی خود صادق باشیزندگ

 معناست که با همه صادق نیاما صادق بودن بد. دهندی صادق هستند، اغلبشان به شما جواب مثبت مای که آدی از اشخاص بپرساگر

  .  بخوردي شما لطمه اتی به استحکام شخصدیهرگز اجازه نده. دی نمانیاق بستی که به صالح شما نیتیهرگز در موقع.دیباش

   هدف شمانیباالتر

 آرامش ذهن را به عنوان یوقت.دیری خود را آرامش ذهن در نظر بگی است که هدف اصلنی مهم صادق بودن با خود اي از نشانه هایکی

 معناست که نیصادق بودن بد. دی کنی می آن سازماندهرامونی خود را پيتهای هدفها و فعالری ساد،یری گی در نظر می در زندگیهدف اصل

. دی عوض نکنيگری دزی چچیهآرامش ذهن خود را به 

  . دیی آن رفتار نمایی و براساس راهنماد،ی درون خود گوش کني معناست که به خود و ندانی بدتی و استحکام شخصصداقت

   ذهن شماتی شخصاستحکام

 ياو در جا» .دی کني مقدس پاسدارزی چکی خود به عنوان تیاز استحکام شخص«:دی گوی به خود، مي، در رساله اتکا والدو امرسونرالف

» .ستی به اندازه استحکام ذهن شما مقدس نيزیچ«: کندی اضافه ميگرید

هدف آموزش «: گفتیو مارسط.  باشدی زندگی اصلي از هدفهایکی دی است و باتی رشد منش و شخصي از الزمه هایکی داشتن صداقت

 از آنها خوب و ياریبس. اندافتهی اساس رشد و پرورش ننی بر اییکای از جوانان آمرياریبس». باشد که رشد منش جوان را سبب شودنی ادیبا

.  دهندی نمصی تشخگریکدیبد را از 

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

148

 ی زندگي از ارزشها بر سرشاریبعض.ستندی نی است که ارزشها نسبنی اتیواقع.  شودی می منتهي و ناخشنودی به شکست و ناکاموهی شنیا

 ی زندگتیفی کردن براساس آن کی مثبت باشد، زندگیاگر ارزش.  سازندی را نابود می هستند که زندگيگری دي اما ارزشهاند،ی افزایم

 ی زندگتیفیرساند و از ک ی مبی به روابط شما آسیاما ارزش منف. بخشدی ميشتری عمق بگرانی به روابط شما با دو کند یشما را بهتر م

  .  کاهدیشما م

  دی رو به رو شوقتی حقبا

 در چشمان دیبا. دی مربوط به کار و روابط خود رو به رو گرديتهای با واقعدیبا.دی صادقانه رفتار کنرامونتانی واقع در پيای با خود و دندیبا

 از طی که شرادی باشدواری و بعد امدی دادن خود باشبی و در مقام فردی کني با خود بازدینبا. دی و اعتقاد داشته باشمانی و ادیخود نگاه کن

. آنچه هست بهتر شود

 دی خواهیاگر م.  شما را بهتر کندی و زندگدیای بستی قرار نیکس.  شودی شما هم بهتر ميای دند،ی که تنها اگر شما بهتر شودیری بپذدیبا

. دیدن بزن داریی خودتان دست به تغدی کنند، باریی تغطیشرا

کار شما تنها در .دی شولی تبدي شود که شما خود به همسر بهتری بهتر می شما در صورتی زندگدیری آنکه بپذیعنی تی شخصاستحکام

 شود که در رابطه با پول از ی بهتر می شما زمانی مالیزندگ. دی فروش کنشتری بهتر و بای و دی بشوي بهترری شود که شما مدی بهتر میصورت

  . دی برخوردار گرديشتری ببیو ترتنظم 

  دیری که هستند بپذی را به همان شکلاشخاص

 دواری امدی و خواسته شما ظاهر شوند و نبالی که آنها به مدی و نخواهدیری که هستند بپذی را به همان شکلگرانی معناست که دنی بدصداقت

. کنندی نمریی اشخاص تغ،ي مواردي است که، به استثنانی ای زندگاتی واقع ازیکی شما واقع شوند،لیتا مطابق م کنندریی تغگرانی که ددیباش

 تی شخصیاگر کس.  گردندی که در درون هستند ظاهر می به شکلشتری کنند، بلکه بی نمریی فشار، اشخاص نه تنها تغطی در شرابخصوص

 رد،ی تحت فشار قرار بگی است، وقتریانعطاف ناپذ سمج و یاگر کس.  شودی که هست دشوارتر مي از حدرفشار،ی داشته باشد، زيدشوار

  .  شودی اش فزون تر می صداقتی صداقت است، تحت فشار بی بی اندکیاگر کس. شودی انعطاف تر میسمج تر و ب

   و رقابتتجارت

 ی که میه آن شکل که هست و نه بی تجارت و رقابت را به آن شکليای معناست که دننی به سرعت در حال تحول ما بديای در دنصداقت

 انسان کی ي برانیاما ا. کنندی از تالش اقدام می به حداقلي همگام شدن با سرعت رشد و تحول تکنولوژي ها برایلیخ. دینی ببد،یخواه

د که  دانیانسان صادق م. دی بدودی بادی بمانی باقدی که هستیی در همان جانکهی اي داند امروزه برای صادق مانسان.ستی نیرفتنیصادق پذ

.  شودی بار دو برابر مکی سه سال ای دانش در هر دو زانیم
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 در داخل ریی تغزانی از مشی از سازمان شما برونی در برییاگر نرخ تغ«: دی گوی مک،ی عامل سابق شرکت جنرال الکترری ولش، مدجک

 در دیاموزی نوستهیاگر پ.  هم مصداق دارد شخصکی مطلب در مورد شما به عنوان نیا». خوردی کارتان رقم مانیسازمان شما باشد، پا

  . دیری گی رفتن از صحنه قرار مرونی در خطر بد،ی باشخود ي مهارتهايمقام ارتقا

   شما چقدر است؟ارزش

 ی موارد، اشخاص شغل از دست داده به اندازه کافنی از اياریدر بس.  دهندی ساله هزاران و بلکه صدها هزار نفر شغلشان را از دست مهمه

.  خود را باال نبرده انديمهارتها

 کنند، ی که در آن کار می خود را باال نبرده اند تا بتوانند بر ارزش شرکتي مهارتها و دانشهاوستهی از آنها با خود صادق نبوده اند و پياریبس

ت، شغل ی ذهننی گونه و با انیا.خواهد گذاشت نری بر آنها تأثی المللنی و بی در سطح اقتصاد ملراتیی بوده اند که تغدواریآنها ام. ندیفزایب

  .  دهندیخود را از دست م

  دی افزودن بر ارزش خود توجه کنبه

 کی ي در ازادیهر کس با.  شودی منیی تعدی کنی که به شرکت خود اضافه می درآمد شما با توجه به ارزشدیری معناست که بپذنی بدصداقت

 که داوطلب دی بداند،ی کنی کار را نمنیاگر در حال حاضر ا.دیفزایت کم سه دالر بر ارزش آن ب دسرد،ی گی خود مشرکت که از یدالر پول

 تا ارزش خود را دی و بعد همه تالشتان را بکندیری بپذقتی حقکی را به عنوان نی معناست که انیصداقت بد. دیاز دست دادن کارتان هست

. دی بدهشیافزا

 چ،ی در برابر هدیهرگز انتظار نداشته باش.دی برداشت کندی گذاری مهی از آنچه ماشی بدینداشته باش است که انتظار نی در ای واقعصداقت

  . دی به دست آوريزیچ

   در حکم چسب استاعتماد

 است که یاعتماد در حکم چسب. بر اعتماد هستندیهمه روابط مبتن.  دارندیاتی بخش نقش حتی شاد، سالم و رضای زندگکی ي براروابط

 که اعتماد و احترام حاکم باشد، ی اما تا زمانم،ی داشته باشدهی مسائل و مشکالت عدگرانیممکن است با د.  چسباندی را به هم مروابط

.  پاشندی برود، روابط هم به سرعت از هم منیاما اگر اعتماد از ب.  آوردیروابط شما دوام م

 استوار رندهی وام دهنده و وام گانی روابط بر سر پول بر سر قول و قرار مهمه.  بر اعتماد هستندی مبتنی و بازرگاني روابط تجارهمه

.  هستندنانی بر اعتماد و اطمی مبتندی ،و کارمندان دارانی که با بانکدار ،عرضه کنندگان ،مشتریهمه روابط.هستند

 ی قول خود مي روشهی اشخاص همنیا. د باشنی مبندی خود پای برخوردارند، به اعتبار و تعهدات مالتی که از استحکام شخصیاشخاص

  .  خود را به موقع بپردازندی خود توجه دارند، مراقبند که قبوض بانکی به روابط بانکستند،یا
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  ی دو ورشکستگيماجرا

دند  مجبور شي اقتصادطی فشار شراری کردند، زی شناختم و در دو تجارت متفاوت کار می می که آنها را به خوبي سال قبل، دو نفرچند

.  آنها کامالً متفاوت بودی ورشکستگجهیاما نت.  کنندیورشکستگاعالم 

 ي کارتهاي حداقل الزم را براشهیهم.  خود را به موقع پرداخت کندی خود مراقب بود که قبوض بانکتی از آنها در تمام مدت فعالیکی

 ی کرد و بر سر بازپرداخت به توافق می صحبت مگریرف د شد، با طی رو به رو میهرگاه با مشکل مال.  خود پرداخت کرده بودياعتبار

 نداشت که به دادگاه برود و ي بکند، چاره ای بر آن نداشت مجبور شد اعالم ورشکستگی کنترلچی که هي اقتصادطیرا در اثر شیوقت. دیرس

. به حکم دادگاه همه مال و منالش را از دست بدهد

 ی مکان،ي نمودند که به او پول، محل کار، کارت اعتبارشنهادیمختلف به او مراجعه کردند و پ هفته نگذشته بود که اشخاص کی هنوز اما

 ی که میهر رقم«: نوشتي فرستاد و در نامه اشی برايدی او چک سفي تجارمی از همکاران قدیکی.  نو بدهندلی اتومبکی و ی زندگيبرا

 از نکهی اي سوایاعالم ورشکستگ» .من به تو اعتماد صد درصد دارم. ه دارم را به من اطالع بده تا حسابش را نگرقمو . سی بنو،یخواه

.  به او نزدي لطمه اچی او کاست، هونید

به .  بدهدبی را فرگرانی او شکل گرفت، مرتب در صدد برآمد که دی موضوع ورشکستگیوقت.  کردی تاجر دوم، تجربه کامالً متفاوتاما

 طلبکاران به او زنگ یوقت.  آمدی نوشت که از عهده پرداخت آنها برنمییچکها.  نشان دادی توجهی بود ب که قول پرداختنش را دادهییپولها

 خود را به دی کرد و آدرس جدی اسباب کشيدیبه مکان جد.  کرد و سرانجام شماره تلفنش را عوض کردی صحبت نمنها زدند، با آیم

 ی سرانجام اعالم ورشکستگیوقت.  هستندی احمقي برخورد کرد که انگار آدمهايطور که به او اعتماد کرده بودند یاو با کسان. ندادیکس

 خودش سر و سامان بدهد، ی تا او بتواند به وضع مالدیسالها طول خواهد کش.  کمک کردن به او نشان ندادي براي کس عالقه اچیکرد، ه

 پول زی همه چي است که براری استفاده کند و الجرم ناگزيرت اعتبار تواند از کای نمیاو حت.  در کار باشدی سروسامانیبه شرط آنکه اصول

  . نقد بپردازد

   در فروشتی موفقراه

تمام فروشندگان برجسته و . داشته باشدنانی کند، مگرآنکه به شما اطمی نمدی از شما خریکس.  زندی کار فروش، اعتماد حرف اول را مدر

. رندی قرار بگگرانیتا مورد اعتماد د کنند ی را صرف آن ميادیطراز اول زمان ز

 درصد آنها 80 از شیب. ستی کنند چی که به آن توجه می عاملنی مهم تردی سؤال شد که به هنگام خرانی از مشتر،ی بررسکی انی جردر

.  آنها مهم تر استي برای فروشنده از هر عاملتیجواب دادند که صداقت و استحکام شخص

 است که فروشنده به نی آنها جواب دادند منظور است،ی چتیشد که منظورشان از صداقت و استحکام شخص اشخاص سؤال نی از ایوقت

. قول و وعده اش عمل کند
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 کاال و خدمات از آنها سؤال شد، تیفی درباره کیوقت. کاال اشاره داشتندتیفی بود که اشخاص به ندرت به کنی ای بررسنی جالب در انکته

 است که از فروشنده چه نی آنها اياما نکته مهم برا.  شوند به هم شباهت دارندی که در بازار ارائه میکاالها و خدماتجواب دادند که اغلب 

  .  کنندی میتبرداش

   استتی نکته مهم در منش و شخصصداقت

.  خواهند کردیابیست ارز سطح باال برخوردار اتی که از منش و شخصی شما را شخصشهی همد،ی صداقت داشته باشگرانی با خود و داگر

 شانی که بروند درها به روییبه هر جا.  کنندی مطلوب را به خود جلب مي فرصتهاشهی سطح باال برخوردارند همتی که از شخصیاشخاص

 نی مهم ترصداقت. ردی گی قرار مارشانی منابع در اختریپول و سا.  شوند که بتوانند به آنها کمک کنندی می معرفیبه کسان.  شودیگشوده م

  . دی آن را به فرزندان خود آمورش بدهدی توانی است که ميزیچ

   و فرزنداننیوالد

 قی صدیامروزه همه آنها جوانان.  گذاشته امانی صداقت را در متی با آنها اهمیاز همان آغاز دوران کودک. چهار فرزند هستمي دارامن

. رمیواب درست بگ بکنم و متقابالً جی توان از آنها هر سؤالیم. هستند

 عمل کرده شهی قولم همنیمن به ا» . به من ضرر نخواهند کردقتیهرگز از گفتن حق«:نکهیو آن ا.  دادمی شدند، به آنها قولی بزرگ میوقت

 شانیها و انتقاد کنم به حرفي داورنکهی کند، بدون ای که درباره همه بچه ها صدق می دادند، موضوعی انجام مي کار احمقانه ایوقت. ام

 توانند راستگو باشند و ی گرفتند که مادی زود یلی آنها خ»د؟ی موضوع چه آموختنیخوب، از ا«:دمی پرسی و بعد از آنها مم دادیگوش م

  .  نکننديضرر

   و شوهرهازنها

 که ی جالبفیاز تعار یکی.  صادق استيشتری زن و شوهر هم به درجات بانی کند، می در مورد روابط پدر و مادر و فرزندان صدق مآنچه

» .عشق پاسخ به ارزشهاست«:دی گویاو م. رند استنی ام گفته ادهیدر مورد عشق شن

 یی و ارزشهااتیشخص مقابل خصوص. دی کنی مشی است که شما آنها را ستایی ارزشهاي که دارادی شوی می از آن جهت عاشق کسشما

.  ماند منش استی می روند، اما آنچه باقی منی بازند و از بی رنگ مجیبه تدر گری ديزهایهمه چ. دی کنی منیدارد که شما آنها را تحس

.  باشندگریکدی دوستان نی بهتردیزن و شوهر با.  و راحت باشندقی کند که آنها در همه مواقع با هم صدی زن و شوهر حکم مانی مصداقت

. ندی آی مهم تر به حساب ميگری دزی از هر چی زندگ و اساس روابط عاشقانه هستند و درهی و صداقت پاتیمنش، استحکام شخص
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  ی جهانشعار

 سال 200 امتحان براساس گفته امانوئل کنت در نیا.دی خود را امتحان کندی توانی نادرست است، مای رفتارتان درست دی بداننکهی ايبرا

» . باشدی می قانون جهانکیام شما  انگار که هر اقددی کنی زندگي به گونه ادیبا«:  گفتیکنت م.قبل استوار است

 که دی بگذارنیفرض را بر ا.م همان اقدام شما را خواهند کرد هگرانی که ددیفرض کند،یری بگی به عملمی تصمنکهیقبل از اگر،ی عبارت دبه

کنند؟ مانند شما عمل داشت اگرهمه دی خواهي چگونه جامعه ا،یراست.ودکه همه به آن عمل خواهند کرد خواهد بیحکم قانونعمل شما در

  .  از مسائل و مشکالت جامعه ما حل خواهد شدياری بسم،ی کنتی را رعانی ااگر

  دیری سطح باال در نظر بگيارهای خود معيبرا

»  خواهد بود؟ییای ما چگونه دنيایاگر همه مانند من رفتار کنند، دن«: دی از خود بپرسز،یقبل از هر چ.دی بکنی از خود سؤاالتدی توانیم

 شود؟ ی ملی کردن تبدی زندگي براي به مکان بهترای دننی اای مانند شما باشند، آایاگر همه مردم دن!دیتصورش را بکن

 اگر همه مانند من رفتار کنند، گر،یبه عبارت د» خواهد بود؟ياگر همه مانند من باشند، کشورم چگونه کشور«: دی از خود بپرسبعد

 د؟ی انجام بدهيگری آن را به شکل ددی هست که بتواني کارای آرد؟ی گی قرار میطیکشورم در چه شرا

» آمد؟ درخواهدی کنم به چه شکلی که در آن کار میشرکتاگرهمه مانند من رفتارکنند،«: استنی ادیبپرس از خوددیتوانی که می سؤالنیسوم

 اگر همه ایآ» درخواهد آمد؟ی رفتار کنند، خانواده ام به چه شکلنماگر همه افراد خانواده ام مانند «: دی سؤال را از خود بپرسنی سرانجام، او

 خواهد بود؟ ی زندگي آل برادهی ایافراد خانواده شما مانند شما باشند، خانواده تان محل

. می کنی ط آن رادی که بامی دارشی در پيهمه ما راه دراز. بدهد»يآر« سؤاالت جواب نی تواند به همه ای کس نمچی است که هنی اتیواقع

. می دارشرفتی پيهمه ما جا

   شجاعتتیفیک

و . به دست آمدی صورت گرفت، مخرج مشترکی طوالنانی سالی مک فرسون طمزی جي که از سوي پژوهش درباره رهبر3,300 ی بررسدر

 لی همه فضااریز.  استلی فضانی که شجاعت بزرگ تریبه درست«: گفتی ملی چرچنستونیو.  شجاعت بودتیفی مخرج مشترك کنیا

» .رندی گی براساس آن شکل مگرید

 ي اراده ايروی و نبی از شجاعت فراوان، نظم و ترتي باشند، اما تنها معدودی بزرگ دارند و بلندپرواز مي است که هدفهای پر از کسانایدن

.  هدفها جامه عمل بپوشانندنیبرخوردارند که به ا

 تر ي که قودی کنی احساس مد،ی گذاری مشی را به نماي که هرگاه شما رفتار شجاعانه ا استنی شجاعت اتیفی نکته درباره کنی ترمهم

احساس . دی داری دوست مشتری کند و خودتان را بی مدای پشیعزت نفس شما افزا. دی کنی مدای پي و نسبت به خود احساس بهتردیشده ا

. دی کنی مدای پيشتری بياحساس شاد. دی برخورداريشتری بتی که از صالحدی کنیم
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 و احساس دی شوی تر مفیضع. ابدی ی عزت نفس شما کاهش مد،ی و از شجاعت خود عدول کندی هربار شما تن به مصالحه بدهبرعکس،

  . دی خودتان را به قدر گذشته دوست ندارط،ی شرانیدر ا.دی برخورداري کمتري و توانمندتی از صالحدی کنیم

  دیبده انجام د،ی ترسی را که از آن ميکار

 را گریکدی و ارزشها، نه تنها لی فضانیا.دی کنی خود زندگی عالي ارزشهاتی است که با رعانی قدرتمند شدن ای اصولي از راههایکی

 ی خاطر خود متی بر رضاد،ی دهی انجام مد،ی انجام بدهدی بادی کنی را که فکر ميهر بار کار.  کنند، بلکه پاداش دهنده هستندی متیتقو

. دییافزا

. پادزهر ترس از شکست، شجاعت دست به کار شدن است.  استتی مانع بر سر راه موفقنی از شکست خوردن بزرگ ترترس

 گونه مرگ نیا.دی انجام بدهد،ی ترسی را که ميکار«:دی گویرالف والدو امرسون م. شجاعت رو به رو شدن با هراسهاستجادی راه انیبهتر

» . استیترس حتم

 گونه نگرش شما مثبت و نیا.دی کنی خود کنترل می احساسات و عواطف را در زندگد،ی دهی انجام مدی ترسی که از آن م رایی کارهایوقت

  » . استی گونه مرگ ترس حتمنیا.دی انجام بدهد،ی ترسی را که ميکار«. شودی منانهیخوش ب

  دی نظم دار استفاده کنیی زداتی حساساز

 کنند در برابر چند نفر حرف ی جرئت نمی که حتی اشخاصياما برا.  ترسندی کنند، میر جمع سخنران در برابنکهی از اشخاص از اياریبس

 ای نظم دار یی زداتیحساس« همان روش نیا. رندی هراس فاصله بگنی توانند با استفاده از آن از ای وجود دارد که میبزنند، روش

. دییفزای وبر شجاعت خود بدی از هراستان بکاهد،ی استفاده کنیندگ روش در ابعاد مختلف زنی از ادیان تویم. است»کیستماتیس

. دی از آن نداشته باشی ترسگری تا ددی دهی را بارها و بارها انجام مي است که براساس آن کاری واژه روانشناختکی نظم دار یی زداتیحساس

 اشخاص نی گذرد که ای نميرید. حرف بزنندیقی دقارانگی در حضور ددی بای ماهها همه هفته در جلساتی روش، اشخاص طنی اانیدر جر

  .  برخوردار گردندگرانی صحبت در برابر ديوانمند توانند از تیم

  دی ببرورشی سمت خطر به

.  کنندیی رهبر آنها را شناساوانات،ی توانند در هر رمه و گله حی برده اند که می پی شناسان به روشوانیح

 شدن خطر را کی توانند نزدی وزش باد مقی از طرواناتی شود، حی مکی در حال چرا نزدواناتی ـ به گله حی کوهری شکی ای رـی شکی یوقت

 رهبر در نیا.  شودی رمه مشخص منی لحظه است که رهبر انیدر ا.ندی آی به حرکت در مری در جهت مخالف شجهیاحساس کنند و در نت

. رندی فاصله بگیه قدر کاف بواناتی ماند تا حی می و رمه باقری شانیفاصله م

 هراس و دی است که به آنچه تولیانسان شجاع کس.  امر در مورد انسانها هم مصداق داردنیا.  بردی مورشی به جانب خطر شهی همرهبر

  .  شودیرو م با آن رو به ماًیمستق خواهد رفت،نیکه خطر خود به خود از ب خوش کندنی دل به انکهی اي کند و به جای کند نظر میاسترس م
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  دی هر صورت انجام بدهدر

» . کندی شما را کنترل می ترس زندگنی اد،ی انجام ندهد،ی ترسی را که از آن مياگر کار«:  گفتی زماننما،ی سگری فورد، بازگلن

 ی فرا مینجام زمان شود و سرای تر مي و قوي مرتب قود،یاگر با ترس برخورد نکن.  کندی ترس بر شما غلبه مدی با ترس برخورد نکناگر

.  گرددیرسد که بر شما مسلط م

 دشوار تانی برادنی زمان، خوابنیدر ا. زندی کند و دلتان شور می مدای پشی ضربان نبضتان افزاد،ی کنی فکر ميزی هراس انگتی به موقعهرگاه

 گذرد که چنان با ی نميرید.  گذاردی اثر مانی و روابط شما با همکاران و مشتری احساس خوشبخت،ی سالمتي هراس رونیا.  شودیم

  . ستی کردن نی زندگي برای روش مناسبنیا. دیشیندی را بگری موضوعات ددی توانی که نمدی کنی مدای پیهراس مشغله ذهن

  دی هراس رو به رو شوبا

. دی بکشانی و بر آن خط پادیخورد کن با آن برد،ی که با هراس رو به رو گرددی مصمم شودیبا.دی غلبه با هراس با آن رو به رو شوي برادیبا

.  مرا متحول ساختی برخوردم که زندگنی از مارك تواي زمان به گفته انیدر ا.  رو به رو شدميزی هراس انگتی جوان بودم، با موقعیوقت

» .ست بلکه غلبه بر ترس و کنترل کردن آن است،ی نبرد ترس نای و دنی نترسيشجاعت به معنا«: گفته بودنیمارك توا

در واقع، هر چه . و نرمال استیعی طبدنیترس. می ترسی مییزهایمن متوجه شدم که همه ما از چ.  فراوان گذاشتندری من تأثي کلمات رونیا

 از آن دی و با آنچه مطلقاً بادی کنی مدای پيشتری بتی خود حساسياینسبت به دن.  شودی افزوده متانی هراسهازانی بر مد،یهوشمندتر باش

  . دی کنی مي مناسب تررخورد بدیاسبهر

  دی سمت ترس حرکت کنبه

. ردی گی که انسان ترسو از آن فاصله می کند، در حالی است که انسان شجاع با ترس برخورد منی انسان شجاع و ترسو اانی تفاوت متنها

 کند و کوچک ی مدای ترس کاهش پد،یکن ی و به سمت آن حرکت مدی شوی با هراس رو به رو میوقت.می رسی می به کشف بزرگنجای ادر

.  کندیاحساس شما را کنترل م وشهید،اندی برگرداني و از آن رودیریاما اگر از ترس فاصله بگ.دیتواند شما را کنترل نمای نمگریشود و دیتر م

 و شجاعانه دی گردیهراس رو به رو م با ی وقتد،ی دهی انجام مدی ترسی را که از آن مي و کاردی کنی مي بنا به عادت به جانب خطر رویوقت

 صورت ي شما کارهی تواند علی نمگری گذرد که نه تنها ترس دی نميرید. دی کاهی آن ميرگذاری از قدرت تأثد،ی داریبه سمت آن قدم بر م

  . دی گردیدهد، بلکه شما بر آن مسلط م

  دی هدف خود گام برداري سوبه

 یابی دستي و قدم اول را برادی را انتخاب کنی خود هدفي برادی بتواندیبا.  سمت هدف است بخش شجاعت، شجاعت قدم برداشتن بهنیاول

. دیبه آن بردار
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 و شکست فارغ تی موفقلی دالی دکتر رابرت رونستاد به بررسد،ی سال طول کش12 مطالعه در دانشکده بابسون که مدت کی انی جردر

 کرده بودند، اما اغلب نتوانسته بودند که دای دست پي ذکرانی شايتهای از آنها به موفقیبعض.  پرداختی بازرگانتیری مدرسه مدالنیالتحص

 ینی تضمنکهی توانستند بدون ایآنها م.  برخوردار بودندي اژهی وتیفیدکتر رونستاد متوجه شد که موفقها از ک.دا کنندی مهم دست پنیبه ا

 ی اشخاص ترس شکست را به جان منیا.د و در جانب آن گام بردارند موفق شدن وجود داشته باشد، هدف خود را مشخص کننيبرا

.  داشتندیم خود گام برياهای و در جهت تحقق رؤدندیخر

 هدف هر قدر هم که دور باشد، در نی اد،ی روی به جانب هدف خود می گفت وقتیاو م.دی نام»دوریاصل کور« را نی رونستاد اپروفسور

 شما گشوده ي فرصت مناسب از هر طرف به روي درهاد،یی آی به حرکت درمدوری کورنی در ایوقت. دیی آی زمان به حرکت درمدوریکور

  . دی شوی فرصت مناسب را متوجه نمي درهانی اد،یباشاما اگر در حرکت ن. شودیم

  تی موفقنی آهنتیفیک

دان معناست که در معرض مشکالت و  بنیا. اما بخش دوم شجاعت داشتن استمرار است. به شروع کردن استلی اول شجاعت مبخش

. دی و به کارتان ادامه بدهدی دوام آورماتینامال

نظم . دی دهد تا دوام و استمرار داشته باشی است که به شما امکان ميزی همان چنیا.  منش استنی آهنتیفی کی شخصبی نظم و ترتداشتن

 نظم نیا. دیی به جلو حرکت نماماتی و در معرض خطر و نامالدیکن سکی دهد تا ری مي است که به شما توانمندیتیفیک ی شخصبیو ترت

  . دی بردارانی کند تا به کمک آن همه موانع بر سر راه خود را از می مجادی ای از آن است که در شما قدرتی و قدرت ناشی شخصبیو ترت

   مختلف شجاعتانواع

 که یتی موفقنیشتری کند تا به بی انواع شجاعت به شما کمک منیا.دی کنجادی در خود انی با تمردی توانی از شجاعت را می مختلفانواع

  .  هستندی آموختننی با تمرنهایهمه ا. دی کندای است دست پریامکان پذ

  دینی بزرگ ببيخوابها

ر آن  است که اغلب اشخاص دیی همان جانیا. بزرگ استي بزرگ و در نظر گرفتن هدفهاي خوابهادنی نوع شجاعت، شجاعت دنیاول

 از اشخاص هنوز ياری شود بسی فشارآور است که سبب مي بزرگ، جالب و چالش دار به قدريموضوع داشتن هدفها. شوندیمتوقف م

 ی به هر هدفدی توانی میی که گودیسی خود را چنان بنوي و هدفهادینیبنش. دی کنی کار را نمنیااما شما .شروع نکرده دست از کار بکشند

. دی به دل راه ندهی بزرگ هراسي خوابهادنی و هرگز از دد،یبرس
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  دی شومتعهد

تمام . دی به اجرا بگذارد،ی را که گفته ایمی و تصمدی با تمام وجود دست به کار شودیبا.  نوع شجاعت، شجاعت متعهد شدن استنیدوم

ممکن است .  مانندی می باقبندی خود پاي و هدفهای شوند و به زندگی هستند که با تمام وجود دست به کار می موفق کسانيانسانها

 خود را کرده اند، از ی در کار باشد، آنها سعیاگر شکست. از آن ندارند که با تمام وجود دست به کار نشوندی ترساما نداشته باشند، ینیتضم

. واهد شد پشت سر گذاشته خی و خوشری به خزی چهمه جهت دل به آن بسته باشند که یآن رو شکست نخورده اند که ب

  دییای برونی منطقه امن و راحت باز

 نی از بزرگ تریکیمنطقه امن و راحت .  آمدن از منطقه امن و راحت استرونی شجاعت بد،ی داراجی که به آن احتی نوع شجاعتنیسوم

 گونه ممکن نیا.  بمانندیاق شوند که در آن بی برند، وسوسه می اشخاص به منطقه امن پناه میوقت.  بالقوه انسانهاستيدشمنان توانمند

.  بمانندی و عملکرد متوسط باقطی را در شراياست عمر

 که با مشکالت دی و راغب باشدی بخواهدیبا.دی بزرگ خود حرکت کني در معرض هدفها و آرزوهاوستهی تا پدی داراجی احتی به شجاعتشما

  . دی تا امکان رشد داشته باشدی رو به رو گردهایو ناراحت

  دی داشته باشيدبنیپا

 دی آنچه که به آن اعتقاد داربندی پادیبا.  ماندن به ارزشها، پنداره ها و باورهاستی باقبندی پاد،ی داراجی نوع شجاعت که به آن احتنیچهارم

  . دیحه بده و تن به مصالدییای کوتاه بنهی زمنی که در ادی و حاضر نشودی بمانی مهم باقي اصول و ارزشهابندی پادیبا. دی بمانیباق

  دی داشته باشمانیا

اگر قرار «:دی گوی میکس. دی داشته باشمانی وجود داشته باشد، به کارتان اتی موفقي براینی تضمنکهی که بدون ادی داراجی احتی شجاعتبه

» . شدمی هرگز دست به کار نخواهم،ی و بعد دست به کار شومیباشد که ابتدا بر همه موانع غلبه کن

 داشته باشند که ینی آنکه تضمی دارند بی و قدم اول را برمزندی ری مي دارند، برنامه ای دارند، هدفییای هستند که رؤیع کسان شجايانسانها

 ارزشمند به حساب ی مشکل و مانع را درسهر دیبا.  تجربه باشدکی در حکم د،ی داری را که برمی هر قدم مثبتدیبا.حتماً موفق خواهند شد

   فرستاده شده است تانی و بهتر کردن شما برادنیت بخش قدري که برادیآور

  دیری شکست را بپذسکیر

 و هایدی با مشکالت و موانع و نوموستهی که پدی داراجی احتیبه شجاعت. دی شکست بروسکی که به استقبال ردی داراجی احتی شجاعتبه

 دوچندان به استقبال ي اهی و با روحدیری شکست را بپذدیبا.  استتی که شکست شرط الزم موفقدیری بپذدیبا.دییای کنار بی موقتيشکستها

. دیتالش برو
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. ابدی ی مشی افزادی بربخوريشتری به مشکالت و موانع بنکهی امکان اد،ی خود انتخاب کني برايزتری انگجانی بزرگ تر و هي چه هدفهاهر

  . دیامه بده و به تالشتان اددی خود بلند شوي خوردن از جانی با هر به زمدیاما با

  دی رو به رو شوتانی هراسهابا

 یی دهند، شناسای را که به شما استرس و اضطراب مزی هراس برانگيتهایهمه موقع. دی به استقبال خطر برووستهی که پدی هستی شجاعتازمندین

 و بعد دست دی اتفاقات را تحمل کننیتر که بددیمصمم شو.  کدام استفتدی بتانی که در اثر آنها ممکن است برای اتفاقنی بدتردینیبب. دیکن

 بمانند، ی شما باقی در زندگزی ترس برانگيتهای که موقعدیاجازه نده.دی خود برداري روشی مشکالت را از پنی از اکی تا هر دی شوربه کا

  . دی برستی و به موفقدی کنشرفتی پیبر افکار شما مسلط گردند و اجازه ندهند که در زندگ

  دی کننیأ صفر را تمر از مبدشهیاند

 وجود يزی من چی در زندگایآ«: دیاز خود بپرس.دی کننی خود تمری در زندگوستهی از مبدأ صفر را پدنیشی که انددی داراجی احتی شجاعتبه

  »  کردم؟ی دانستم، آن را دوباره شروع نمی دانم قبالً میدارد که اگر آنچه را که حاال م

 جهی نتنی به ایوقت.  کردندی دانستند، اقدام به آن کار نمی دانند، قبالً می دارد که اگر آنچه را که حاال م وجودییتهای هر کس موقعیدرزندگ

. دی از آن کار خارج شودی توانی که چگونه مدی بداندی باد،ی شدی نمي کارری درگد،ی داشتی خود را می که اگر علم و اطالع فعلدیبرس

  دی اشتباهات خود اذعان کنبه

 کنند کامل و صد درصد ی از اشخاص از آن جهت که اذعان نمياریبس. دی ممکن است اشتباه کندی که اذعان کندی داراجی احتیجاعت شبه

 است، دهی رسی خوب به نظر می کنند آنچه زمانیاذعان نم.  مانندی می و متوسط باقفی در موضع عملکرد ضعستند،ی و نقص نبی عیب

. شداشتباه از کار درآمده با

 نشانه شجاعت، نیا.دی آوري کامالً متفاوت روی و به اقدامدی را متوقف سازی که اقدامدینترس.دی و به اشتباهات خود اذعان کندینترس

  .  مؤثر استدنیشی و اندیقدرت شخص

  دی به اشتباه کردن باشلیما

 ی مواجه می با اشتباهاترند،ی گی ممی تصموستهی باال پ سطحيتمام موفقها. دیری و از اشتباه خود درس بگدی که اشتباه کندی باشلی مادیبا

.  دهندی کنند و به حرکت خود ادامه می کارشان را اصالح مرند،ی گی اشتباهات درس منیشوند، از ا

 نادرست خود را ماتی هستند که تصمی بلکه موفقها کسانرند،ی گی درست مماتی تصمشهی که لزوماً همستندی نی موفق کسانيانسانها

 خود تی آموزند و بعد به حرکت و فعالی که امکانش وجود دارد درس مي از آن تا حدرند،ی پذیاگر اشتباه بکنند، آن را م.  کنندیاصالح م
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 د،ی اشتباه کنشتری و هر چه بد،یهر چه شکست بخور. دی موفق شودی توانی تنها با اشتباه کردن مد،ی داشته باشجهتو.  دهندیادامه م

  . دی کنی مدای خود دست پي به هدفهايشتری و با احتمال بدیشو یخردمندتر م

  دیری کامل را بپذتیمسئول

 از آن تشی بد، مالکای خود د،یری که بگي اجهیهر نت.دیری خود را بر عهده بگی کامل در قبال زندگتی که مسئولدی داراجی احتی شجاعتبه

» !من مسئول هستم«:دییرها و بارها بگو بادیبا. دییای جهت در مقام دفاع از خود برنیب. شماست

 کنم؟ قدم ی به بعد چه منجایاز ا«:دیاز خود بپرس.دی راه حل آن باششهی در اندد،ی به مسئله فکر کننکهی اي دهد، به جای رخ می اشتباهیوقت

  »  من کدام است؟ راه حل کدام است؟يبعد

  دی باشصبور

 به هدف دست به کار شده دنی رسي است که برایطی از شجاعت است و مربوط به شرای نوع بخصوصنیا.دی داراجی صبر شجاعانه احتبه

 شوند و ی اند، کالفه مدهی هنوز به هدف خود نرسی که وقتی شمار اشخاصی است چه بزی انگرتیح.دی ادهی هدف نرسنی اما هنوز به اد،یا

.  بازندیرنگ م

 جی تا به نتادی بمانی که آرام و با اعتماد به نفس باقدی مصمم باشد،ی کنیکت م به سمت هدف خود حریوقت. دیستی گونه ننی شما ااما

  . دیمطلوب خود برس

  دیاوری دوام بشتری بیکم

 ی منی شما را تضمتی است که موفقیتیفیمداومت ک.دیاوری از همه اشخاص دوام بشی است که بنی ادی دارازی که به آن نی شجاعتنیآخر

 تی است که موفقی عامل مهمنیا.  شما باشدهی و سرمایی دارانی تواند بزرگ تری آوردن و مداومت به خرج دادن م شما به دواملیتما. کند

.  کندی منیشما را تضم

.  تواند شما را شکست بدهدی جز شما نمی کسدیبدان. دی شوی مطمئناً موفق مد،یاگر دست از کار نکش

 و دـی و چه نداشته باشدی کار را دوست داشته باشنی چه ادـیبده انجام د،یا که قرار است بکن ري تا کاردی دهی میبی به خود نظم و ترتیوقت

 زود یلیخ. دی شوی انسان قدرتمند مکی به لی تبدد،ی کنی در خود استفاده مشتری به شجاعت و مداومت بدنی رسي براي توانمندنی از ایوقت

. دی شوی مری توقف ناپذدینی بی که مدی کنی مدای پیتیع گونه موقنیا. دیا انجام بده آن ردی که نتوانستی ني کاردی رسی مجهی نتنیبه ا
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  دی خود ساخته هستشما

من و شما ».رمی گی کمک می کار را بکنم، از کسنی اگری بار دکی هستم، اما اگر قرار باشد يمن مرد خودساخته ا«: گفتی میکس

 ي براوستهی پدیهمه ما با. میری خود در نظر بگي براي باالتريارهای معدیهمه ما با.میر شدن دار بهتي اما همه ما جا برام،یخودساخته هست

. می فکر کني به عبور از موانع بلندتردی باشهیهم. می شوي که انسان بهترمی تالش کندیهمه ما با.می تالش کندبهتر کردن منش خو

 سشانی کنند که رئی کنند، تصور می کار میاگر در شرکت.  کنندتیریند بر خود مد توانی است که منی برتر اي انسانهاي از نشانه هایکی

.  کندی ملی ساالنه خود را از آنها تکمیابیکنار دست آنها نشسته و در هر لحظه بر کارشان نظارت دارد و ارز

  . است  به نظارت آنها نشستهیتمام مدت روز کس که انگار در ندینما رفتاريو طور. کنندتیریتوانند بر خود مدی درصد مردم جامعه م2 تنها

  یقی حقدستاورد

 نی که با باالتردیری گی ممی تصمیوقت.  کندی مدای پشی عزت نفس و احترام به خود شما افزاد،یری گی خود در نظر مي براییارهای معیوقت

 حاضر د،ی شوی و صادق منی کامالً امیوقت. دی کنی مدای درباره خودتان پی احساس خوبد،ی اعتقادات خود کار کننیارزشها و محکم تر

با خود و . دی شوی و صادق منی امد،ی کنی و کار میبه هر کس که زندگ.دی بپوشچشم خود ي از باورهاگرانی با دابطه در ردی شوینم

. دی کنی متی را رعاقتی حقگرانید

 يشتری باقی و درباره خود اشتدی شویمثبت تر م.دی گردیبرخوردار م ي از شجاعت و اعتماد به نفس باالترد،ی چه با خود صادق تر باشهر

و . دی کنی مدای پي واالترتی شخصد،ی کار کنيشتری بي بااليهر چه با ارزشها. دی رسی ميشتری و رشد بیبه قدرت درون. دی کنی مدایپ

! دی شوی مری توقف ناپذگری که ددی رسی مي اطهسرانجام، به نق

 ی عملناتیتمر

 د؟ی کنی و به آن توجه مدی اعتقاد داريزیبه چه چ. دی مشخص سازی خانوادگی سه ارزش مهم خود را در زندگ01

 د؟یستین  بطورکامل صادقیبا کس خودی از زندگي انهیچه زمدر.دیارزشها مصالحه نکندر.دی صادق باشگرانید که باخودودی مصمم شو02

 ای آدینی و ببدی کنی وارسد،ی کنی مي ناخشنودای ییخود را که در آن احساس استرس، نارضا ی از زندگیی هانهیزم.دی صداقت داشته باش03

 د؟ی خود گذشته اي از ارزشهایکیاز کنار 

 تا بالفاصله شرکت شما به شرکت دی بکندی توانی کردند؟ چه می اگر همه افراد شاغل در آن مانند شما کار مدی داشتی می چگونه شرکت04

ود؟  شلی تبديبهتر

 شما را ی واقعي ارزشهاد،ی دهی سؤال منی که به ای پاسخد؟ی کردی است، چه می که تنها شش ماه از عمر شما باقدیدی شنی اگر م05

.  سازدیمشخص م

 در خود و روابط خود دی بايریی است، چه تغی زندگنی از قوانیکی نی که اییاز آنجا». کنندی نمریی شوند و تغیاشخاص عوض نم«06

 د؟یری را بپذقتی حقنی تا ادی کنادجیا
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  . دی با خود صادق باشد؟ی که هست قبول کنی را به شکلای دندی بایی هانهیدر چه زم.دی بشوقتی مترصد حقی در زندگ07

  يری گجهی مطالب و نتخالصه

 ی کمک مگرانی اگر به دد،یت هستاگر دوستانه و پر مهر و محب.  کندی منعکس مد،یآنچه را که هست.  شباهت داردی بزرگنهیی به آایدن

. دی است که شما هستيزی همان چایدن.  و کمک کننده با شما خواهد داشتزی دوستانه، محبت آمي رفتارای دند،یکن

 ریتوماس در- 

 یروانشناس ک،یزی فلسفه، متافن،ی اساس دنیا.دی شوی همان مد،ی است که هر چه اغلب به آن فکر کننی ای انسانی اصل در زندگنی ترمهم

. دی بدهریی تان را تغی زندگدی توانی مد،یاگر فکرتان را عوض کن.  درون شماستيای شما، بازتاب دنرونی بيایدن.  استتیو موفق

 نیبا ا. دی فراهم آوردی از خود تجربه کنرونی در بدی خواهی که مي ای است که در خود معادل ذهننی شما اتی چالش و مسئولنی تربزرگ

شما سررشته و .  شما و خدمت به شما کار کندي برای که عالم هستدی کنی مي و کاردی کنی خود را فعال می ذهنيم قدرتهاکار، تما

. دیری گی را در دست مد خویکنترل کامل زندگ

 را تکرار يحرف واحد مردان و زنان جامعه نیبارها و بارها موفق تر. کنندی هزاران نفر سؤال شده است که در اغلب موارد به چه فکر ماز

برعکس، .  خواسته خود برسندنی خواهند به ای خواهند و چگونه می کنند که چه می فکر منیآنها اغلب اوقات خود را به ا.  کنندیم

ست  را دوآنها ی که در زندگیبه اشخاص.  کنندی خود فکر ميهایآنها به مسائل و نگران.  کنندی خواهند فکر میاشخاص ناموفق به آنچه نم

. دیستی گونه ننیاما شما ا.  کنندیندارند فکر م

 عادت ي طرز فکر کردن به زودنی اد،ی خواسته خود برسنی به ادی خواهی و چگونه مدی خواهی که چه مدی کنی فکر منی به اوستهی پیوقت

 که دی بدانیوقت.دی شویر و خالق تر م مثبت تر، هدفمندتد،ی زنی و درباره اش حرف مدی کنی فکر مدی خواهی به آنچه میوقت. شودیشما م

.دی شوی مي به شخص مؤثرترلی تبدد،ی رویبه کجا م

   فراگرفته شدهینی بخوش

 نی به ادیبا.  استینی خوش بتیفی کد،ی برسيشتری بی و خوشبختتی و به موفقدی کنجادی در خود ادی توانی که میتیفی کنی مهم تردیشا

 انجام شده با هزاران انسان يبراساس مصاحبه ها.  دهندی انجام مي کنند و چه کاریاقع به چه فکر م در اغلب مونهای که خوش بدیفکر کن

. دیاموزی آنها را بدی توانی هستند که می ذهني نگرشهانهایا.  کنندی ميروی خود از دو قاعده پی در زندگنهای بوششاد و موفق، خ

 يزی چشهی کنند و همیمثبت فکر م.  شوند، به جنبه مثبت آن نظر دارندی رو به رو م با موانع و مشکالتی و بخصوص وقتز،ی در هر چاول،

.  شودی مرشانیدستگ

 از آن ی آن است که درسي برايآنها معتقدند که هر مسئله و گرفتار.رندی گی مي درس ارزشمندي از هر مسئله و گرفتارنهای خوش بدوم،

  .  کنندی مدای پي نکته اشهی همو»رم؟ی بگی مشکل چه درسنیرار است از امن ق«: پرسندی از خود موستهیآنها پ. رندیبگ
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  ی با عملکرد عالی به زندگدنی رسي اقدام براهفت

 نهایا.  شان برخوردارندی درباره خود و زندگی عمومشهی اندای يری از هفت جهتگنهای ارزشمند، خوش بي بر توجه کردن به درسهاعالوه

  .  کنندی به آن فکر م که اغلبهستند یهفت موضوع

  دی فکر کنندهی آبه

 ی کنند که به کجا می فکر منیبه ا. کنندی فکر مندهی مواقع به آشتریآنها در ب. نگر هستندندهی مثبت و شاد آي انسانهاز،ی از هر چقبل

 است، ری امکان پذشانیه برا بخش از آنچجانی روشن و هيریآنها تصو. افتاده استی ندارند که در گذشته چه اتفاقي کارنیبه ا.روند

  .  شودی به سمتشان جذب مندهی آياهای و رؤدهای به امت،ی جذابانونبراساس ق.دارند

  دی فکر کنتانی هدفهابه

پس از آنکه .  کنندی زنند و فکر می حرف مشانیآنها در اغلب مواقع در باره هدفها.  اشخاص مثبت و خوشبخت هدف مدار هستنددوم،

آنها توجه خود .  کنندی آنها کار مي کنند و همه روزه روی ملی تبدی روشني خود را در نظر مجسم ساختند، آنها را به هدفهای آتيپنداره ها

  .  کنندی خود را کنترل مندهی آشانیآنها با استفاده از هدفها. سازندی خود را متمرکز ميهایرژرا معطوف و ان

  دی فکر کننهای بهتربه

 دارند در یسع. حد خود ظاهر شوندنی کنند در بهتری که ميآنها معتقدند در هر کار. کنندی فکر منهایها به بهتر خوشبختها و موفقسوم،

  .  شوندی لحظه از بهتر شدن غافل نمکی کنند و ی خود کار ميآنها همه روزه رو. رندی درصد اول قرار بگ10 عیکار و حرفه شان در جم

  دی راه حل فکر کنبه

 نی مقصر است، به ای فکر کنند چه کسنکهی ايآنها به جا. کنندی مسئله، به راه حل فکر ميآنها به جا. راه حل گرا هستند موفقها چهارم،

 ی استفاده مانشانی خود و اطرافيتهای آزاد کردن خالقي خالق براي فکريآنها از روشها. انجام شوددیبا ي کنند که چه کاریفکر م

 دارد که منتظر آنند یآنها معتقدند که هر مسئله راه حل منطق.  حل و فصل شونددی که بارندی گی در نظر می خود را مسائليآنها هدفها.کنند

  . حل و فصل شود

  دی فکر کنجی نتابه

 خود تهای فعاليبرا.  کنندی ميزی خود را به دقت از قبل برنامه ريآنها همه روزها.  مدار هستندجهی اشخاص موفق و شاد به شدت نتپنجم،

 ییاز آنجا.  مولد و کارآمد مشهور شوندی کنند تا به اشخاصی کار مشانی هدفها وبرنامه هاي و بعد رورندی گی در نظر می روشنيتهایاولو

 اهتمام شانیای دارند و به کار و دنی تر به جلو قدم برمعی دهند، سری صورت ميشتری به شدت مؤثر و کارآمد هستند، کار بشخاص انیکه ا

  .  ورزندی ميشتریب
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  دیشیندی رشد ببه

 کنند و در دوره ها و ی تماشا مدئوی دهند، وی گوش می آموزشي در حال مطالعه اند، به نوارهاوستهیآنها پ.  موفقها رشدمدار هستندششم،

.  دانندی مشتریود ب خي است که از رقبای از آنِ کسانتهاست،ی از آنِ با صالحندهی دانند که آیآنها م. ندی نمای مختلف شرکت ميشهایهما

  .  انديروزیآنها مصمم به پ.  مسابقه حضور دارندنی در کار است و آنها در اي که مسابقه اد داننیم

  دی عمل فکر کنبه

 تر به عی توانند بکنند تا سری کنند که در حال حاضر چه می فکر منیبه ا.  اشخاص عمل گرا هستندنی از همه مهم تر، موفق تردی و شاهفتم،

 يشتری و متوسط کار بي با اشخاص عادسهی کنند و در مقایاحساس اضطرار م.  در حرکت و تالش هستندوستهیآنها پ.  برسندشانیفهاهد

.  کنندی کسب ميشتریهر چه ارزشمندتر بشوند، درآمد ب. رندی گی مي بهترجهینت بکنند، يشتریهر چه کار ب.  دهندیصورت م

   شما نامحدود استامکانات

 نی از ادی توانیم. دی کندای خود دست پي به هدفهادی توانی بهتر می با هر زمانسهیامروز در مقا. می کنی می انسانها زندگیی عصر طال درما

  : دی توجه کنيدی کلهی توص12 به گریبار د. دی برسی به سعادت و خوشبختی تا در زندگدی راهنما استفاده کنکیکتاب به عنوان 

  دینفکرتان را عوض ک.کی

.  زندی امروز شما را رقم می زندگتیفی کد،یشی اندی خود ميهای و توانمندتهای آن طور که به قابلد،ی کنی طور که درباره خود فکر مآن

 کنترل د،ی دهی که به ذهن خود راه میی و نقطه نظرهاریبا کنترل کردن کامل کلمات، تصاو.  استی خودانگاره آموختننیخوشبختانه، ا

  . دیری گی خود را در دست مندهیکامل آ

  دی دهریی تان را تغیزندگ.دو

 ممکن ی انتقادات مخرب دوران کودکجهیدر نت. دی فراوان داريتهای مختلف قابلي هانهیشما در زم.دی شوی ناب متولد مي با توانمندشما

با .دیعقب بمان .دی خود برسهی مخرب و عليتها به عاددی توانیم. دی ردشدن و مورد انتقاد قرار گرفتن، بترسان،یاست از شکست، ضرر و ز

. دی دهی مریی تان را تغی و زندگدی کنی خود را آزاد ميهای شما توانمند،ی احساسات منفنی اازفاصله گرفتن 

  دینی بزرگ ببيخوابها.سه

 دی خواهی که می از مکانيداره ا خود پني است که برانی است اری شما امکان پذي است که برای فراهم آوردن آن زندگنی شروع راستنقطه

 واضح و يبعد هدفها.دیکن دای دست پدی توانی مد،ی خواهی می که به آنچه در زندگدی بگذارنیفرض را بر ا.دی فراهم آوردیبه آن برس

  . دی ببخشقتی حقتانیای و به رؤدینی تدارك ببی برنامه مفصلد،یری در نظر بگیمشخص
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  دی و ثروتمند شودیری بگمیتصم.چهار

 اند، دهی رسی کرده اند و به استقالل مالگرانی را که ديکار. دیری خود را در دست بگی که کنترل امور مالدیری بگمی امروز تصمنی هماز

 کرده گرانیآنچه را که د. دی درآمد فکر کنزانی منی به اوستهی و بعد پد،ی داشته باشي چه درآمددی خواهی مدی مشخص کنقاًیدق. دیانجام بده

  . دی بکندی توانیند، شما هم ما

  دیری خود را در دست بگی سررشته امور زندگ0پنج

 ی نمي چه کارای و دی کنی مي دارد که چه کارنی به ای شد، بستگدی خواهای دیآنچه که هست.دی خالق هستيروی نکی خود ی در زندگشما

قدرت . دیاوری عذر و بهانه ند،ی را سرزنش نکنیکس. دیریبپذ در قبال خود را يتهای درصد مسئول100 که دیاز امروز مصمم شو. دیکن

  . دیحاکم بر سرنوشت خود گرد.دیری کلمات و اعمال خود را در دست بگشه،ی و کنترل انددین خود را اعمال کیشخص

  دی متعهد شونهای به سطح بهتردنی رسيابر.شش

 که در دیری بگمیتصم.  هستندی کنند خوب و عالی که ميهر کار شود که در ی می کسانبی خاطرها نصتی پاداشها و رضانی تربزرگ

 را هدف خود ی عملکرد عالد،ی برسی به حد عالدی بايدی کلي از مهارتهاکی در کدام دینیبب.دیری حرفه خود قرار بگي درصد باال10سطح 

  . دی بهتر شدن تالش کني و بعد همه روزه برادی کنيزی برنامه رد،یقرار بده

  دیشخاص بها بدهبه ا.هفت

 بر اعتماد و ی مبتنی روابطدی کنیسع.  گذاردی شما اثر میخوشبخت و تی موفقي رويگری از هر عامل دشی روابط شما بتیفی و کتیکم

با اشخاص موفق و مثبت . دییفزای خود بي تماسهازانی تا بر مدی کنيشبکه ساز. دی کنجادی شما مهمند ای که در زندگی با اشخاصنانیاطم

. دیی نماي و همفکردیتباط برقرار کنار

  دی نابغه فکر کنکیمانند .هشت

 یوقت.دیشیندی که بهتر بدی برخورداري توانمندنیشما از ا. دی خود هستشهیشما همان اند.دی تن هستکی ذهن، همراه با کی در واقع شما

  . دی کنی مدای آنها دست پجی زود به همان نتایلی خد،ی کنی مردم فکر منیمانند هوشمندتر

  دی خود استفاده کنی ذهنيروهایاز ن.نه

 طبق قانون د،ی داشته باشيشتری خود نظرات بي به هدفهادنی رسيهر چه برا.ندی آی ثروت به شمار می ها و نقطه نظرها منابع اصلدهیا

 شما هم ندهی آنیبنابرا.محدود است نادهی شما در خلق اییتوانا.دی کنی مدای که به شما کمک کند دست پي ادهی به اشتریاحتماالت، ب

  . نامحدود است
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دیری خود را در خدمت بگشهیاند.ده

 از کیهر . کنندی هستند که اشخاص موفق در همه جا از آنها استفاده میی هاوهی راهکارها، شنیا. وجود دارندی مهمشهی انديراهکارها

هر . بدهدریی تغی قرار بدهد که چشم انداز شما را در زندگارتانی در اختیست و فرانشی تواند بی شما متی موقعیابی و ارزلی تحلي روشهانیا

  . دی کنجادی خود اي برادی توانی مي بهتری باشد، زندگشتری شما بيفکرچه ابزار 

  دی خود را خلق کنندهیآ.ازدهی

 ی همه مردمان موفق در طتی از علل موفقیکی،  کندنیتأم مورد نظر شما را ندهی که آیی و بعد برداشتن قدمهاندهی نگاه کردن به آییتوانا

 سهی در مقاجهیدر نت.رندی گی را در نظر می کنند و مشکالت احتمالی ميزی خود را به دقت برنامه ری مؤثر زندگيانسانها.  بوده استخیتار

. رندی گی ممی کنند و بهتر تصمی خود، بهتر فکر مانیبا اطراف

دی کنی زندگیعال.دوازده

 ی کسان،ی در زندگي انهی اشخاض در هر زمنی و پردرآمدترنیخشنودتر.ردی گی درون شما شکل ميای شما با توجه به دنرامونیپ يایدن

 تانی همه درها به رود،ی کنی و شجاعت استوار متی استحکام شخصتیفی دو کرامونی خود را پی زندگیوقت. دارندیهستند که منش عال

. دی دهی مریی خود را تغی و زندگشهیشما اند.دی شوی انسان شاد و خوشبخت مکیل به ی شود و شما تبدیگشوده م

!دی انجام بدهفقط

 نی حال، انیبا ا.دی کندای دست پی آمادگنی دارد تا به ااجیبه زمان و تالش فراوان احت. داردی جسمانی به آمادگی شباهت فراوانی ذهنیآمادگ

.  نداردی آن حد و حسابدهیفا. ارزدی اش به زحمتش مدهی است که فايکار

 ي کندشرفتی ممکن است در شروع پد،ی مورد نظرتان بسازی خلق زندگي برايری تصوشی تا در درون خودی کنی خودتان کار مي رویوقت

ناسب  و از کلمات متدی دهی درست انجام مي کارهاد،ی دهی به کارتان ادامه می وقتد،ی دهی مداومت به خرج میاما وقت.دیداشته باش

. دیری گی خود را مي که پاداش تالشهادی پایم نيری دد،ی کنیاستفاده م

شما .دی شوی خود قائل مي است که شما برايزی هر چه هست، چتیمحدود. ستی متصور نیتی محدوددی بکندی توانی که مي کاريبرا

 امروز نی است که از همنیراهکار ا.دی نرسدی که دارياسته ا به هر خود،ی است اگر همه تالشتان را بکندیبع.دی و با استعداد هستی عالیانسان

! دینی ننشي و هرگز از پادیشروع کن

http://www.mihandownload.com/


کتابخانه آریا............... WWW.ARYAPDF.COM           برایان تریسی. فکرتان را عوض کنید تا زندگیتان تغییر کند

165

  
  

  :کاری از
Vahideh

Vahideh3008@yahoo.com

http://www.mihandownload.com/

