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 فکرتان را تغییردهید

 فکرتان را تغییردهید تازندگی تان تغییرکند نوشته برایان تریسی

 مقدمه

چیزي در این کره خاکی وجود ندارد که نتوانید آن را به دست آورید. کافی است در ذهن خود این حقیقت 

 را بپذیرد که می توانید به آن دست یابید.

 رابرت کولیر-

 حقیقت درباره شما

انسان کامالً خوب و فوق العاده اي هستید.شما شایسته یک زندگی پر از موفقیت، خوشبختی، لذت و شما 

هیجان هستید. حق داریدکه روابطی خوشایند داشته باشید، از سالمتی عالی بهره مند باشید، کار ارزشمندي 

ي بالقوه عالی برخوردارید که بکنید و به استقالل مالی برسید. شما از استعدادهاي دست نخورده و توانمندیها

اگر به درستی از آنها استفاده کنید، می توانید به آنچه در زندگی می خواهید دست پیدا کنید. تنها 

محدودیتی که براي شما وجود دارد آن محدودیتی است که خود شما در ذهنتان می کارید. آینده شما 

 نامحدود است.

؟ به احتمال زیاد واکنش شما از دو نوع بود.نخست، از این مطالب به جمالت فوق چگونه واکنش نشان دادید

خوشتان آمد و صمیمانه آرزو کردیدکه اینها درباره شما صدق بکنند. اما این احتمال هم وجود دارد که با 

 بدبینی و ناباوري نگاه کردید. با آنکه عمیقاً می خواهید زندگی سالم، شاد و هدفمند داشته باشید، وقتی این

کلمات را می خواندید، بالفاصله مردد شدید و به این فکر افتادید که چگونه ممکن است نتوانید به اینها 

 دست پیدا کنید. توصیه من این است که به ما بپیوندید!

شاید مهم ترین اصل ذهنی و معنوي که تاکنون کشف شده این است که به هر چه در اغلب اوقات فکر  

می کنید.. آنچه در بیرون شما می گذرد، بازتاب حوادث و شرایطی است که در درون  کنید، به آن دست پیدا

شما وجود دارد. ذهن شما بسیار قدرتمند است. اندیشه هاي شما تمام اتفاقاتی را که برایتان رخ می دهند، 

 کنترل می کند. می تواند از شما انسانی شاد یا غمگین بسازد

را افزایش یا کاهش بدهد می توانند ترکیبات شیمیایی خون شما را تغییر می تواند سرعت ضربان قلب شما 

بدهند، می توانند به شما کمک کنند که خواب آرامی داشته باشید و یا شب را بیداري بکشید.شما مجموعه 
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ها اي پیچیده از اندیشه، احساس، نگرش، امیال، تصاویر ذهنی، هراسها، امیدها، تردیدها، نقطه نظرها و آرزو

 هستید که هر کدام از اینها مرتب تغییر می کند. 

اندیشه، تصاویر ذهنی تولید می کند و همراه با آنها احساسات و عواطفی را سبب می گردد.این تصاویر و 

احساسات نگرشها و اقدامات مختلف را در شما سبب می گردند. اقدامات شما عواقب ونتایجی به همراه 

 برایتان رخ می دهند، مشخص می سازند.دارندکه اتفاقاتی را که 

اگر طرز فکرتان را درباره هر بخشی از زندگی خود تغییر بدهید، احساس و رفتارتان را در آن زمینه تغییر 

می دهید. و از آنجایی که تنها شما می توانید درباره فکر کردنتان تصمیم بگیرید، از این توانمندي 

 ود را به دست بگیرید.برخوردارید که کنترل کامل زندگی خ

قانون باور می گوید:هر چه را با ایمان راسخ باور داشته باشید، تبدیل به واقعیت می گردد. رفتار شما همیشه 

مبتنی برعمیق ترین باورهاي شماست، خواه این باورها حقیقی و یا کاذب باشند، شما آنچه می بینید باور 

اید می بینید. از سوي دیگر، همه باورها آموختنی هستند.  نمی کنید، بلکه آنچه را از قبل باور کرده

مضرترین باورهایی که می توانید داشته باشید باورهاي خود محدود کننده هستند زمانی وجود داشته که این 

 باورها را نداشته اید.

ه می خواهید مجبور نیستید به این فکر کنید آنچه به سود شماست از کجا حاصل می شود. اگر دقیقاً به آنچ

بیندیشید،هرآنچه را که براي دستیابی به هدفهایتان به آن احتیاج دارید، به خود جلب می کنید. طبیعت با 

همه به یک شکل رفتار می کند. اندیشه اي را که در ذهن خود بکارید، طبیعت آن را می رویاند. همه چیز 

 بستگی به شما دارد .اندیشه هاي خود را انتخاب کنید.

 می برخوردار آنها زندگی مشابه زندگی از زودي به کنید، فکر سالمها و شادابها موفقها، مانند که اموزیدبی 

ی گوید اگر تصویري از آنچه را می خواهید و مایلید که او م که دارد وجود قانونی روانشناسی در. شوید

 فکر می کردید، می شوید. بشوید به مدت کافی در ذهن خود مجسم کنید، به زودي دقیقاً همان او که

 ویلیام جیمز-

سال از سنش می گذشت. ازدواج کرده بود و داراي دو فرزند بود.  30روزي روزگاري زنی بود که حدوداً 

پیوسته مورد انتقاد قرار می گرفت. او احساسی عمیق از حقارت و عزت نفس ضعیف داشت. اعتماد به نفس 

 خود را زنی ارزشمند به حساب نمی آورد.نداشت. خجالتی ،منفی و هراسان بود و 

یکی از روزها، با اتومبیلی تصادف کرد. حافظه اش را ازدست داد. هفته ها گذشت .سرانجام، براي اینکه بداند 

چه اتفاقی برایش افتاده شروع به خواندن کتابهاي پزشکی کرد و بخصوص به موضوع بی هوشی و ازدست 
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ین زمینه با متخصصان مالقات و گفتگو کرد و درباره شرایط خود مقاله اي رفتن حافظه توجه دقیق کرد. در ا

نوشت.کمی بعد، از او دعوت کردند تا در یک همایش پزشکی درباره مقاله اش حرف بزند و اطالعاتش درباره 

 عملکرد اعصاب را با دیگران در میان بگذارد.

کامالً جدید ، زنی مثبت، مطمئن، معاشرتی، در این جریان، اتفاق حیرت انگیزي افتاد. او به یک شخص 

همایشهاي پزشکی دعوت می کردند.تمام  در شرکت براي را او اغلب که طوري به. شد دقیق و آگاه تبدیل 

حافظه منفی مربوط به دوران کودکی او از میان رفت. احساس حقارتش تمام شد. او فکرش را عوض کرد تا 

 زندگی اش تغییر کند.

 در که نگرشی و احساس عقیده، نظر، نقطه هر. آموزند می خود درباره باورهایی بعد به تولد زمان از همه 

بزرگسالی دارید، ناشی از ایده اي است که آن را در کودکی آموخته اید. وقتی باور کنید که  و بلوغ دوران

 چیزي حقیقت دارد، برایتان حقیقت پیدا می کند.

که شما چه شخص خوبی هستید، اگر پدر و مادرتان شما را دوست می  اگر پدر و مادرتان مرتب می گفتند

داشتند، تشویق و حمایتتان می کردند، اگر شما را بدون توجه به کارتان باور می داشتند، شما با این باور 

بزرگ می شدید که آدم خوب و ارزشمندي هستید. تا سه سالگی این باور بخشی از وجود شما می شد و 

ورد با دنیا خودتان را خوب و بی کم و کاست ارزیابی می کردید.وقتی کودك به طور پیوسته و شما در برخ

مرتب مورد انتقاد قرار بگیرد، به این نتیجه می رسد که اشکالی در او وجود دارد. او متوجه نیست و درك 

که پدر و مادرش از حال نمی کند که چرا مورد انتقاد قرار می گیرد، چرا مجازات می شود. اما تصور می کند 

و روز او اطالع دارند و بنابراین شایسته انتقادهاي پدر و مادر خود است.او به این نتیجه میرسدکه ارزشمند و 

دوست داشتنی نیست.احساس بی ارزش بودن می کند، بعد شروع به رفتارهاي تعدیلی می کنند تا اضطراب 

 جبران کرده باشند. خود را«من به اندازه کافی خوب نیستم» درونی 

در اثر انتقادات مخرب در زمان کودکی، وقتی بزرگ و بالغ می شویم، دست به کاري نمی زنیم.می ترسیم، 

دلشوره پیدا می کنیم و بی قرار می شویم. خودمان را دست کم می گیریم و ارزان می فروشیم. هنوز دست 

ت انگیز خود را به کار بگیریم تا به خواسته هاي به کار نشده دست از کار می کشیم. به جاي آنکه مغز حیر

 خود برسیم، دلیل می آوریم که نمی توانیم آن کار بخصوص را انجام بدهیم.

ترس از رد شدن و یا ترس از مورد انتقاد قرار گرفتن ،ترس از دوست داشته نشدن به قدري براي یک کودك 

ازمان می دهد که مورد تأییدپدر و مادرش قرار بگیرد. دردناك است که او بالفاصله رفتارش را به گونه اي س

این گونه کودك خود را از دست می دهد و در نتیجه فعل مجبورم هر چه را پدر یا مادر می گویند انجام 

 بدهم،در غیر این صورت، آنها مرا دوست نمی دارند و من تنها می مانم.
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هر کاري بکنند براي اجتناب از شکست یا انتقاد در اغلب اشخاص، هراسهایشان بر آنها حکومت می کند. 

است. همیشه می خواهند بازي بی خطر بکنند و در این شرایط جایی براي تالش براي رسیدن به هدف باقی 

 نمی ماند. اشخاص در این شرایط به جاي فرصت مناسب دنبال احساس امنیت خاطر می گردند.

. میزان شکست خود را دو برابر کنید .موفقیت در منتهی علیه شکستها شما را براي موفقیت آماده کرده اند

شکست وجود دارد واقعیت این است که هر چه قبالً بیشتر شکست خورده باشید، به احتمال بیشتري موفق 

 خواهید شد .

خودانگاره شما از باوري که به خود و توانمندیهاي خود دارید تشکیل می شود. این خودانگاره یا تصویر 

ذهنی تعیین می کند شما به چه می اندیشید و درباره خودتان چه احساسی دارید و به کجا خواهید 

خاص چگونه رسید.شما خودانگاره هاي کوچک تري هم داریدکه مشخص می کنند که شما در آن زمینه 

 می اندیشید و چه احساسی دارید. این خودانگاره ها به اتفاق هم، خودانگاره اصلی شما را بنا می کند. 

براي مثال، درباره میزان سالمتی و آمادگی جسمانی خود، داراي یک خودانگاره هستید. درباره اینکه چقدر 

اره اینکه چقدر دوست داشتنی هستید، چقدر غذا بخورید یا ورزش کنید هم داراي خودانگاره می باشید.درب

از محبوبیت و شهرت در نزد دیگران برخوردارید، چگونه همسر یا والدي هستید و تا چه اندازه دوست خوبی 

هستید داراي خودانگاره هستید. براي هر ورزشی که می کنید و هر فعالیتی که درگیر آن هستید خودانگاره 

 دارید.

داشتن هراسها و آزاد کردن توانمندیهاي بالقوه این است که به ذهن خود باورهاي نقطه شروع از میان بر

شجاعانه، سازنده، مثبت و جدید بدهید. خودانگاره یا تصویر ذهنی شما از سه بخش تشکیل می شود، این 

 سه عنصر به اتفاق شخصیت شما را شکل می دهند.

خود ایده آلی از تمامی امیدها، رؤیاها، پنداره ها و  خود ایده آلی اولین بخش شخصیت و خودانگاره شماست.

ایده آلهاي شما تشکیل می شود. خود ایده آلی یا خودآرمانی شما از خصوصیات، ارزشها و کیفیاتی تشکیل 

می شود که آنها را در خود و دیگران تحسین می کنید.و آن شخصی است که می خواهید به او تبدیل شوید. 

 ما و شکل دهنده رفتار شما هستند.این ایده آلها راهن

  

بخش دوم خود انگاره شما تصویر ذهنی شماست. این طریقی است که خودتان را می بینید و درباره خودتان 

فکر می کنید. این را اغلب آیینه درون می نامند.اینجا مکانی است که وقتی به درون خود نگاه می کنید، به 
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وقعیت بخصوصی باید رفتار کنید. به خاطر قدرت تصویر ذهنی، همیشه این نتیجه می رسید که چگونه در م

 رفتار بیرونی شما مطابق و منعکس کننده تصویر درونی شماست.

وقتی تصور می کنید و یا خود را می بینید که در بهترین شرایط خود عمل می کنید، پیامی به ذهن نیمه 

پیام را بسان فرمانی در نظر می گیرد و بعد افکار،  هشیارتان مخابره می کنید.ذهن نیمه هشیار شما این

کلمات و اعمالتان را به گونه اي هدایت می کند که سازگار با تصویري باشند که شما در ذهن خود خلق 

 کرده اید.

تمام پیشرفت هاي شما در زندگی با بهبود و اصالح تصاویر ذهنی شما تحقق پیدا می کند. تصاویر ذهنی 

ات، رفتار و نگرشهاي شما و حتی اینکه دیگران چگونه با شما ارتباط برقرار می سازند تأثیر شما روي احساس

 می گذارد. ایجاد یک تصویر ذهنی مثبت بخش مهمی از تغییر دادن اندیشه و تغییر دادن زندگی است.

سومین بخش خودانگاره عزت نفس است. عزت نفس بخش احساسی و عاطفی شخصیت شماست، و مهم 

ن عاملی است که طرز فکر، احساس و رفتار شما را مشخص می سازد.عزت نفس معنا و مفهومش این تری

است که چقدر خودتان را دوست دارید. هر چه خودتان را بیشتر دوست بدارید، عملکردتان در هر کاري که 

د، می کنید بهتر می شود. عزت نفس جوهر شخصیت شماست. هر چه خودتان را بیشتر دوست بداری

هدفهاي بزرگ تري را براي خود در نظر می گیرید و بیشتر براي دست یابی به آنها از خود مداومت به خرج 

 می دهید. کسانی که از عزت نفس فراوان برخوردارند عمالً توقف ناپذیر هستند.

د در زندگی حرفه اي و شغلی، میزان عزت نفس شما عامل مهم و تعیین کننده اي است که مشخص می کن

آیا دیگران از شما خرید می کنند، شما را استخدام می کنند، با شما وارد معامالت تجاري می شوند و یا 

 حتی به شما وام می دهند.

میزان عزت نفس شما تا حدود زیاد تحت تأثیر همخوانی تصویر ذهنی با خویش ایده آلی شما قرار دارد. شما 

مه هشیار با عملکرد آرمانی خود مقایسه می کنید. هر گاه همیشه عملکرد واقعی خود را در سطح ذهن نی

احساس می کنید که در بهترین سطح خود ظاهر شده اید، احساس خوبی نسبت به خود پیدا می کنید. در 

 این شرایط، عزت نفس شما افزایش می یابد. احساس شادمانی و موفقیت می کنید.

آلهاي شما همخوانی نداشته باشد، عزت نفستان کاهش پیدا هر گاه کاري بکنید یا حرفی بزنید که با ایده 

می کند. هرگاه فاصله زیادي میان خودایده آلی و خودواقعی وجود داشته باشد، درباره خود احساس بدي 

پیدا می کنید. به همین دلیل است که وقتی موفق نمی شوید، درباره خود احساس بدي پیدا می 

 ا خاطر نشان می سازد که تا چه اندازه شخصیت بهتري می توانید بشوید.کنید.خودآیده آلی پیوسته به شم
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روانشناسان امروزه معتقدند که عزت نفس هسته خود انگاره و شخصیت شماست.هر بهبودي که در 

شخصیت یا عملکرد شما ایجاد شود؛ بر عزت نفس شما می افزاید و سبب می شود که خودتان را بیشتر 

ودتان را بیشتر دوست بدارید، تصویر ذهنی بهتري پیدا می کنید و در نتیجه دوست بدارید. هر چه خ

 عملکردتان بهتر می شود و به خودآرمانی خویش نزدیک تر می شوید.

بهترین خبر این است که رابطه معکوسی میان میزان عزت نفس و ترس شما از شکست وجود دارد. هر چه 

کست می ترسید، کمتر نگران نظرات وانتقاد دیگران می شوید خودتان را بیشتر دوست بدارید، کمتر از ش

،تصمیماتتان بیشتر براساس هدفها و استاندارهاي شما می شود و کمتر به این فکر می کنید که دیگران چه 

 می گویند و چه نظري دارند.

شوید.  درست همان طور که هرگونه فکر کنید همان می شوید، هر حرفی که به خود بزنید هم همان می

خودم را دوست دارم! خودم را دوست » قدرتمندترین کلماتی که می توانید به خود بگویید اینها هستند 

روي افکار، احساسات و نگرشهاي شما « خودم را دوست دارم » هرگاه بگویید «. دارم!خودم را دوست دارم!

راست و قائم تر می ایستید. چهره تان تأثیر می گذارند. زبان تن شما بالفاصله بهبودي پیدا می کند و شما 

 مثبت تر و شاداب تر می شودو درباره خودتان به احساس بهتري می رسید .

قدرتمندترین کلمات در عبارات شما، کلماتی هستند که به خودتان می گویید. صحبت شما با خود، 

با خودتان حرف می  درصد احساسات شما را مشخص می سازند. وقتی 95حرفهایی که با خود می زنید، 

زنید، ذهن نیمه هشیار شما این کلمات را می گیرد و آنها را قبول می کند. بعد رفتار شما را با آن تطبیق 

 می دهد، و تصویر ذهنی و زبان تنی منطبق با آن پیدا می کنید.

به خود.کلمات از حاال به بعد، با خود درباره آنچه می خواهید بکنید و می خواهید باشید حرف بزنید را 

 روي. کنید باخودتکرار را« هستم بهترین ،من دارم دوست را خودم من بکنم، را کار این توانم می » مثبت 

ید، با تمام وجود توان می که را کاري گاه آن و بنشانید خود لبان بر بخشی اطمینان تبسم بایستید، پاهایتان

 انجام بدهید.

فروتن، حقیقت بین و سختکوش هستید. شما با دیگران به ادب و  شما یک انسان عالی هستید. شما صادق،

احترام حرف می زنید و از خود صمیمیت نشان می دهید. شما خود را وقف خانواده، دوستان و شرکتتان می 

کنید. شما قوي، مطمئن و مسئول هستید.شما با علم و اطالع، هوشمند و با تجربه هستید، نه تنها براي 

بلکه براي همه جامعه ارزشمند هستید. شما به دلیل خاصی متولد شده اید، شما سرنوشتی نزدیکان خود، 

 دارید که باید آن را مقدر سازید. شما در هر زمینه عالی و بی کم و کاست هستید.
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درصد مواقع در مورد  100پاراگراف فوق، نشانه و بازگو کننده شخصیت و منش شماست. ممکن است در 

ته باشد، اما توصیف خوبی است که نشان می دهد شما چه کسی هستید و با زندگی تان به شما مصداق نداش

کجا می روید. وقتی بدون قید و شرط بپذیرید که شخصی ارزشمند هستید، این باور را در همه حرفهایی که 

د می گردد. می زنید و کارهایی که می کنید نشان می دهید و دیري نمی گذرد که این ویژگیها در شما ایجا

 ایده آل شما تبدیل به واقعیت شما می شود.

به اطراف خود نگاه کنید و ببینید که شادترین و موفق ترین مردم در دنیاي شما از چه باورهایی برخوردارند 

و بعد همین باورها را براي خود انتخاب کنید. این باورها را در کامپیوتر مغز خود بارگیري کنید و بعد همان 

 ه آنها را به اجرا بگذارد.برنام

اگر بر این باور باشید که همه موانع و مشکالت براي آن است که به موفقیت برسید، در این صورت لحظه اي 

متوقف نمی شوید. براي خودتان هدفهاي بزرگ و عالی در نطر می گیرید و با هر شکستی که می خورید، با 

 ا با تغییر دادن اندیشه خود، زندگی تان را تغییر می دهید.نیرویی مضاعف دوباره دست به کار می شوید.شم

 تمرینات عملی

( ایده آلهاي خود را به روشنی تعریف کنید. اگر بتوانید در جمیع جهات یک انسان موفق باشید، به چه 1

 کیفیاتی احتیاج خواهید داشت؟ کدام باور بر شما حاکم خواهد بود؟

ن می شوید. یک یا چند مورد را در زندگی خود شناسایی کنید که ( شما به آنچه اغلب فکر کنید هما2

 اندیشه شما روي عواطف، احساسات، نگرشها و رفتار شما تأثیر تعیین کننده بر جاي می گذارد.

(در چه زمینه اي در بهترین حد خود ظاهر می شوید؟ در این زمینه خودتان را چگونه تصور می کنید؟ 3

 سازي و تجسم را به دیگران انتقال بدهید؟چگونه می توانید تصویر 

(کدام اشخاص را بیشتر تحسین می کنید و به آنها احترام می گذارید؟چرا؟ چگونه می توانید رفتارتان را 4

 به گونه اي تغییر بدهید که با رفتار بهترین اشخاصی که می شناسید همخوانی داشته باشد؟

از هر شرایطی بهتردوست دارید؟کدام فعالیت است که به شما  (در چه زمینه اي از زندگی تان خودتان را5

 بیشترین عزت نفس را می دهد؟

(شما آدم بسیارخوبی هستید.از امروز به بعد، خودتان را به بهترین شکلی که می توانید ببینید.حاضر نشوید 6

 محدودیتی براي خود بپذیرید.
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خواهید رسیده اید. این گونه خودانگاره تان را (تصور کنید که پیشاپیش به آن شرایط مطلوبی که می 7

 تعییر بدهید.به آن زندگی اي که می خواهید و شایسته آن هستید دست پیدا کنید.

 زندگی تان را تغییر دهید

 اگر در ذهن خود انتظارات شفاف و شاد را نقاشی کنید، خود را در شرایطی مناسب هدفتان قرار می دهید.

 نورمن وینسنت پیل-

الم هستی شما تنها کنترل کامل اندیشه خود . می توانید در هر لحظه اي تصمیم بگیرید که به چه درع

-موضوعی فکر کنید. اندیشه شما و آن طور که حوادث را تفسیر می کنید، احساساتتان را سبب می گردد 

ا سبب می گردد و که این احساسات می توانند مثبت یا منفی باشند.اندیشه و احساس شما، اقدامات شما ر

 نتایجی را که به دست می آورید، مشخص می سازد. همه چیز با اندیشه شما شروع می شود.

اندیشه هاي مثبت به شما قدرت می دهند تا به اطمینان خاطر بیشتري برسید. مثبت اندیشی صرفاً یک 

سالمتی و میزان انرژي و  موضوع انگیزه بخشی نیست. بلکه تأثیري سازنده و قابل اندازه گیري بر شخصیت،

خالقیت شما دارد.از بین بردن احساسات منفی مهم ترین قدمی است که می توانید به سوي سالمتی، 

 .  خوشبختی و حال خوش بردارید. ذهن شما در هر لحظه تنها می تواندبه یک اندیشه بپردازد

ین است. به هر احساسی که بپردازید بسیاري از ایده ها یا نگرشهاي منفی مبتنی بر باورهاي کاذب و دروغ

رشد می کند و سرانجام روي اندیشه شما در آن زمینه تأثیر می گذارد. اگر انرژي خود را از روي کسی یا 

موقعیتی که شما را اندوهگین یا عصبانی می کند منحرف سازید و نخواهید که به آن فکر کنید، احساس 

ند آتشی است که سوختش تمام می شود. فرو می نشیند و خاموش مرتبط با آن سرانجام از بین می رود.مان

 می گردد.

براي مثال، وقتی ما رشد می کنیم، با جنس مخالف خود ایجاد رابطه می کنیم. بسیاري از این روابط به 

جایی نمی رسند.وقتی این روابط به انتها می رسند، احساس رنجش و پریشانی می کنیم.اغلب غمگین، 

رده و ناخشنود می شویم. این احساسات مدتی دوام می آورند، بعد حالمان بهتر می شود. با عصبانی، افس

شخص جدیدي آشنا می شویم و تجربیات قبلی را فراموش می کنیم. ممکن است سالها بعد شخصی را که با 

عالقه داشتیم. به این او به نتیجه نرسیده ایم، مالقات کنیم، اما نمی توانیم تصور کنیم که تا چه اندازه به او 

دلیل که ما این رابطه را تغذیه نکرده ایم، احساساتمان به کلی مرده و نابود شده اند. این نمونه اي از قانون 

 جایگزینی در عمل و زندگی ماست.
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به گفته پیتراسپنسکی، در کتاب در جست و جوي معجزه ،احساسات منفی چهار علت اساسی دارند: 

 (سرزنش کردن. 4(توجه به درون، )3دلبستگی، )(2(توجیه کردن، )1)

زمانی توجیه می کنید که می خواهید دلیلی براي خشم و ناراحتی خودبسازید.به هر کس که گوش شنوا 

دارد، می گویید که با شما چه رفتار بدي کردندو براي ناراحتی خود دلیل می آورید. انگار که بهاي سنگینی 

ه اینکه خود شما شخصی خوب و با فضیلت بوده اید. نباید توجیه کنید، دیگران براي آن پرداخته اید. به ویژ

 را مقصر قلمداد نکنید. توجه داشته باشید که احساسات منفی به شما هیچ کمکی نمی کنند..

یکی از توصیه هاي مهم این است که به خاطر چیزي که کاري درباره اش نمی توانید بکنید عصبانی نشوید. 

نمی تواند چیزي را تغییر بدهد، او را سرزنش نکنید. و به این نکته هم توجه داشته باشید، اگر وقتی کسی 

 راه حلی وجود نداشته باشد، مسئله اي وجود ندارد.

لحظه حال، لحظه کوتاه و خالصه شده اي است. می توانید به اتفاقی که افتاده توجه کنید، که البته قابل 

 توانید به آینده توجه کنید، که هنوز اتفاقی نیفتاده و بر آن کنترلی ندارید. تغییر نیست وگذشته است .می

هرگز براي داشتن ایام خوشایند دوران کودکی دیر نیست. وین دایر، نویسنده و سخنران، می گوید توانید 

باشید. حوادث ناخوشانید مربوط به دوران کودکی خود را از نو تفسیر کنید و با آن برخوردي مثبت داشته 

می توانید از قانون جایگزینی استفاده کنید و در آن حوادث ناخوشایند دنبال چیزهاي جدید بگردید. می 

توانید به این موضوع توجه کنید که چگونه تجربیات ناخوشایند گذشته از شما انسانی بهتر ساخته اند. حتی 

سبب شده اند که در حال حاضر بسیار  می توانید از کسانی که شما را رنجانیده اند متشکر باشید زیرا

 قدرتمندتر ظاهر شوید. 

 ناراحتیها این از. باشید ناراحت امروز نکردند یا و کردند شرط عقل نیست که به خاطر کارهایی که دیگران 

 .بروید تان زندگی دنبال به و بکشید دست

دومین علت احساسات منفی، دلبستگی است. و این زمانی اتفاق می افتد که موضوعی را شخصی به دل می 

 گیرید یا به شخص یا چیزي دلبسته می شوید. 

 قدمی تا کنید کمک آنها به که است این بکنید یکی از بزرگ ترین لطفهایی که می توانید به دیگران وخود 

اتفاقی ارزیابی کنند که براي دیگران افتاده است.با فاصله  را ناخوشایند دثهحا و فاصله ناخوشایند حادثه از

 گرفتن از حادثه ناخوشایند، شما و دیگران در شرایطی قرار می گیرید که بهتر با مشکالت برخورد کنید.

ی سومین سبب احساسات منفی، موقعیتی است که به طرز برخورد دیگران با خودتان بهاي بیش از اندازه م

دهید. اگر برداشتتان این باشد که دیگران احترامی را که شما خود را شایسته آن می دانید به شما نمی 
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گذارند، احساس خشم می کنید و به این باور می رسید که به شما توهین شده است . اگر عزت نفس شما به 

ت به خود حساس می شوید.همه آن اندازه که الزم است باال نباشد، نسبت به اعمال و واکنشهاي آنها نسب

 چیز را شخصی به دل می گیرید. انگار هر حرفی که آنها زدند یا هر عملی که کردند متوجه شما بوده است.

اغلب اشخاص مشغله ذهنی خود را دارند و درگیر مسائل خودشان هستند. کسی که در ترافیک جلوي شما 

وجود شما آگاه نیست. در این شرایط، احمقانه است  می پیچد، به قدري درگیر افکار خود است که حتی از

که از این رفتار آنها ناراحت بشوید.هرگز براي انجام دادن کاري نگران حرف مردم نباشید. واقعیت این است 

 که کسی به شما توجه ندارد.

د بپرسید اگر از حاال به بعد، وقتی باید تصمیم بگیرید، به کسی که او را تحسین می کنید فکر کنید واز خو

او جاي من می بود، چه تصمیمی می گرفت؟به شرایطی می رسید که می توانید کار درستی انجام بدهید. 

 این روشی است که بسیاري از مردان و زنان موفق آن را اجرا کرده اند. شما هم آن را بیازمایید.

حسادت و ناراحتی می  چهارمین سبب احساسات منفی،سرزنش کردن است که باعث خشم، رنجش، غبطه،

 شود. این سرزنش کردن است که تولید خشم می کند و بدترین احساس منفی است. 

علت اصلی خشم انتقادهاي مخرب دوران اوایل کودکی است. وقتی کسی مورد انتقاد قرار می گیرد، به گونه 

فتاري را که بارها و بارها اي واکنش نشان می دهد که انگار مورد حمله واقع شده است.. از آنجایی که هر ر

تکرار کنید تبدیل به عادت می شود، بسیاري از اشخاص واکنش توأم با خشم را در برخورد با هر مسئله، 

 نومید یا ناراحتی بروز می دهند. بعد به جایی می رسند که در هر زمینه اي خشم به دل می گیرند.

  

د با هم ازدواج می کنند. اشخاص و شرایط با گذشت زمان اجازه بدهید مثالی بزنم. دو نفر که عاشق یکدیگرن

تغییر می کنند. زن و شوهري که به آنها اشاره کردیم به این نتیجه می رسند که دیگر مناسب یکدیگر 

 نیستند و تصمیم به طالق می گیرند و بعد مسئله به واقع شروع می شود.

که با هم ناسازگار هستند و دیگر نمی خواهند با هم به جاي اینکه بالغانه فکر کنند، به جایی رسیده اند 

زندگی کنند و یکدیگر را سرزنش می کنند. کسی باید مقصر باشد. او که تقصیر دارد باید مجازات شود.حاال 

 باید پاي وکال و قضات به میان کشیده شود. و کار را به خشم، تلخی، متهم کردن و حتی تنفر می کشاند.

با ازدواج یا رابطه اي که سازگار نیست این است که آن را به عنوان یک واقعیت بهترین طرز برخورد 

ناخوشایند بپذ یریم، رفتاري منطقی بروز دهیم و بعد هر کدام به سر وقت زندگی خودمان برویم.بسیاري از 
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ا قبول زوجها از طریق یک میانجی این کار را می کنند. همه این گونه در شرایط بهتري قرار می گیرند.ب

 مسئولیت، بالفاصله از شدت خشم شما کاسته می شود. 

در هر کشوري بعضی ها در رفاه بیشتري به سر می برند. این مسئله در تمام طول تاریخ براي انواع جوامع 

مصداق داشته است. می تواند دالیل مختلفی داشته باشد. ممکن است علتش این باشد که اشخاص 

هاي جورواجور دارندویا بعضیها سخت کوش تر هستند.با استعداد بهتري تولد استعداهاي متفاوت و آرزو

 یافته اند و یا خیلی ساده در زمان مناسب در مکان مناسب قرار گرفته اند.

نباید اشخاص با رفاه بیشتر را مسبب اشخاص با رفاه کمتر معرفی کرد. موفقیت تولید شکست و ناکامی نمی 

 کند.

ه سبب می شود کسی متوسل به سرزنش کردن دیگران و گرفتار خشم و رنجش ریشه احساسات منفی ک

گردد ناتوانی در بخشودن دیگران است . هرگاه احساس کنیم که با ما یا با دیگران غیرمنصفانه برخورد شده 

است، آن را حمله اي متوجه خود می بینیم. با خشم و رنجش واکنش نشان می دهیم. تنها با بخشودن 

می توانید خودتان را آزاد کنید. وقتی از کسی عصبانی باقی می مانید، کنترل عاطفی خود را به او دیگران 

 واگذار می کنید. به او امکان می دهید که از فاصله دور شما را کنترل کند. 

راه بخشودن بسیار ساده است. هرگاه به آن شخص می اندیشید از قانون جایگزینی استفاده می کنید می 

نمی « خداوند او را ببخشاید، من او را می بخشم و برایش روزگار خوشی را از خداوند مسئلت دارم» گویید

 منفی اندیشه مثبت اندیشه. بود عصبانی او از  توان کسی را بخشید، براي او آرزوي موفقیت کرد و در ضمن

 .کند می لغو را

یر آن حادثه می کردم.نباید آن کار را می کردم.من من مسئول هستم. نباید خودم را درگ»می توانید بگویید 

 «او را به طور کامل می بخشایم و از کاري که کرده صرفنظر می کنم

  

 اگر در کار تغییر دادن اندیشه و زندگی خود جدي باشید، باید چهار گروه را ببخشایید.

را به خاطر اعمال و رفتارشان ببخشایید. اول پدر و مادر، خواه در قید حیات باشند یا نباشند. باید قطعاً آنها 

باید از آنها متشکر باشید که به شما امکان حیات دادند. اگر از زنده بودن خوشحالید، می توانید آنها را به 

 خاطر هر چیز دیگري مورد عفو قرار بدهید. دیگر از آنها شکایت نکنید.
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اشخاصی هستند که با آنها روابط شخصی نزدیک روابط شخصی نزدیک گروه دومی که باید آنها را ببخشایید 

دارید. ازدواج و سایر روابط نزدیک می توانند بسیار شدید باشند و بنابراین روي عزت نفس و احساس خود 

 ارزشمندي شما تأثیر بگذارند.

ید، نگران واکنش طرف مقابل نباشید. این به شما ارتباطی ندارد. هدف شما این است که خودتان را آزاد کن

 به آرامش ذهنی برسید و به سمت زندگی عالی اي که در پیش دارید حرکت نمایید.

سومین گروهی که باید آنها را ببخشایید همه کسانی هستند که به شکلی شما را در زندگی رنج داده اند. 

برایتان  آنها را رها کنید. رؤسا، شرکاي تجاري، دوستان، کسانی که به شما خیانت کردندو همه کسانی که

 تولید اندوه نمودند راببخشایید. خودتان را رها کنید.

شخص چهارم و شخص آخري که باید او را ببخشایید خود شما هستید. باید خود را قطعاً به خاطر کار 

احمقانه، بی معنی، شرورانه، بی فکرانه و یا ظالمانه اي که صورت دادید، ببخشایید.این اشتباهات گذشته را با 

 مل نکنید. این مربوط به آن زمان بود و حاال زمان تغییر کرده است.خود ح

 اگریک حادثه ناراحت کننده مربوط به گذشته را مورد عفو قرار ندهید، تمام زندگی تان مختل می شود. 

از همین لحظه مصمم شوید تا مثبت، خوش بین، شاد و پراشتیاق شوید. فکرتان را در باره خودتان عوض 

 ندگی تان تغییر کند.کنید تا ز

 تمرینات عملی

در زندگی من چه چیزي است که مرا »( از امروز تصمیم بگیرید که انسانی شاد باشیداز خود بپرسید 1

جوابتان هر چه باشد، تصمیم بگیرید با آن برخورد «ناخشنود می کند واسباب استرس مرا فراهم می سازد ؟

 کنید و آن را از میان بردارید

اجرایی که هنوز از آن عصبانی هستید را به طور مثبت تفسیر مجدد کنید و آن را یک تجربه (به یاد م2

 یادگیري ارزشمند در نظر بگیرید.

( در کدام زمینه هاي زندگی خود خشمگین و رنجیده هستید، آن هم به این دلیل که هنوز کسی یا حادثه 3

؟ هر چه باشد، مسئولیت را بپذیرید و به زندگی اي را مسبب اقدامی که صورت گرفته یا نگرفته می دانید

 خود بپردازید.

( مسائل را شخصی ارزیابی نکنید،وقتی اشخاص به شما احترام نمی گذارند و یا با شما به شکلی که می 4

 خواهید رفتار نمی کنند، به فراسوي آن بروید و بی اعتنا به آن به زندگی خود بپردازید.
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هر که را نسبت به او خشمگین هستید، ببخشایید. آنها و هم زمان با آنها خودتان  (از امروز تصمیم بگیرید5

 را رها سازید.

( خود را به خاطر اشتباهاتی که مرتکب شده اید مورد عفو قرار دهید. اگر امکانش وجود دارد، به سر وقت 6

 رها سازید. کسی که از خطاي شما آسیب دیده بروید و از او تقاضاي بخشش کنید. خودتان را

 خوابهاي بزرگ ببینید

 آنچه در خیال بپرورانید همان می شوید. در رؤیا شوید و خوابهاي بزرگ ببینید.  

ذهن شما می تواند بهترین دوست یا بزرگ ترین دشمن شما باشد. افکار شما به تنهایی از این قدرت 

غیر محبوب کنند. هدف اصلی شما در زندگی برخوردارند که شما را سالم یا بیمار، غنی یا فقیر، محبوب با 

 باید این باشد که از قدرتهاي شگفت انگیز خود استفاده کنید .

ماجراي خلق مجسمه داوود بسیار جالب است و براي همه ما درس و پندي در بردارد. به میکل آنژخواسته 

دت دو سال به جست و جوي شده بود تا براي میدان اصلی شهر فلورانس مجسمه اي بسازد. میکل آنژ به م

 سنگی پرداخت تا خواسته مدیسیس را برآورده سازد.

سرانجام، در یکی از خیابانهاي فرعی ، که در احاطه علفها و گیاهان هرزه بود، میکل آنژیک سنگ مرمر 

.میکل عظیم پیدا کرد. این سنگ سالها قبل از کوه به پایین افتاده بود و هرگز کسی از آن استفاده نکرده بود

آنژ بارها از این خیابان گذر کرده بود، اما این بار او ایستاد و بهتر نگاه کرد و سرانجام در آن قطعه سنگ 

مرمر مجسمه داوود را دید.دو سال طول کشید تا طرح خالصه مجسمه داوود تهیه شد. دو سال دیگر وقت 

 گرفت تا مجسمه حالت پیدا کرد.

اران نفر در بهت و حیرت فرو رفتند.مردم از زیبایی مثال زدنی این وقتی پرده برداري صورت گرفت، هز

مجسمه انگشت به دهان شدند. بالفاصله میکل آنژ به عنوان بزرگ ترین مجسمه ساز عصر خود معرفی 

شد.کمی بعد، از میکل آنژ پرسیدند چگونه توانست مجسمه اي در این سطح از زیبایی بسازد، و او جواب داد 

 ه کردم این بود که آنچه را مجسمه داوود نبود تراشیدم و از تخته سنگ جدا کردم.تنها کاري ک

شباهت زیادي میان شما و مجسمه داوود وجود دارد. شما هم شاهکاري در دل یک تخته سنگ هستید. اما 

 آن تخته سنگی که شما را احاطه کرده، کوتاه اندیشی و دست کم گرفتن خود است.

همه توان خود باید از اندیشه هاي محدود فاصله بگیرید، باید در رؤیا شوید و خوابهاي  براي بهره برداري از

 بزرگ ببینید. باید امکانات نامحدود را لمس کنیدو همه باورهاي منفی را از سر راه خود بردارید.
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گرفت  اما به خاطر داشته باشید، وقتی مجسمه داوود از تخته سنگ صورت خارجی پیدا کرد، دو سال وقت

که صیقل خورد تا به یک شاهکار تبدیل شود. شما هم به همین شکل، باید روي خودتان کار کنید، باید 

خودتان را صیقل بدهید، باید روزها، هفته ها، ماهها و حتی سالها بیاموزید و تمرین کنید و تا به 

تواند از سرعت کارتان بکاهد توانمندیهایی که در وجودتان است دست پیدا کنید.که هیچ کس و هیچ عاملی ن

 و یا مسیر حرکتتان را تغییر بدهد.

از آنجایی که آنچه در دنیاي خود ایجاد می کنید با یک اندیشه شروع می شود، هر چه خوابهاي بزرگ تر 

ببینید به هدف بزرگ تري دست پیدا می کنید.انسانهاي موفق از آینده شروع می کنند و به لحظه حال می 

تا چند سال آینده خود را از قبل می بینند. به این توجه می کنند که اگر به همه خواسته هاي  رسند. آنها

 خود برسند، زندگی شان از چه کیفیتی برخوردار خواهد بود.

براساس قانون همخوانی و مطابقت، هر چه را که به روشنی در ذهن خود ببینید، سرانجام در بیرون از خود 

این باید بتوانید هر چه بهتر و شفاف تر هدفهاي خود را مجسم کنید. تصویر هدفهاي تجربه می کنید. بنابر

خود را آن چنان در ذهنتان به نمایش بگذارید انگار که پیشاپیش به آنها دست یافته اید. و چه بهتر که 

 درست قبل از خواب هدفهایتان را در ذهن مجسم کنید.

این بیندیشید که به کجا می خواهید برسید. به آینده قبل از اینکه به امکانات فکر کنید، به 

نظرکنید،تصورکنیدبا هیچ محدودیتی مواجه نیستید ومی توانید به هرهدفی که میخواهید دست 

پیداکنید.خود را از واقعیات موجود جدا کنید، وانمود کنید که از همه زمان و پولی که الزم دارید 

و ارتباطهاي الزم را در اختیار دارید. تصور کنید همه منابع و برخوردارید. تصور کنید همه پیوندها 

 آموزشهاي مورد نیاز در اختیار شماست. می توانید به آنچه در رؤیا می شوید، برسید.

سبک و طرز زندگی آرمانی خود را در ذهن مجسم کنید. شغل و درآمد آرمانی خود را در نظر بگیرید. تصور 

کنید، چگونه می خواهید هر روزتان را بگذرانید، هفته ها و ماههایتان را کنید کجا می خواهید زندگی 

چگونه می خواهید بگذرانید. زندگی خانوادگی آرمانی خود را در ذهن تصویرسازي کنید.سالمتی آرمانی خود 

صفحه را در نظر بگیرید. زندگی عالی خود را از جمیع جهات در نظر بگیرید. برگ کاغذي بردارید و بر باالي 

 عنوان آن گاه تمامی آنچه را که در زندگی می خواهید به آن برسید، درج کنید.

اغلب اشخاص تحت تأثیر اندیشه هاي خود محدود کننده از رسیدن به هدفهایشان باز می مانند. راه برخورد 

ورید نشان می با این اندیشه هاي محدود است.همین که می توانید رؤیاها و خواسته هایتان را روي کاغذ بیا

 دهد که از توانمندي الزم براي دسترسی به آنها برخوردارید.
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اگر مطمئن بودید که حتماً به رؤیاي خود تحقق می بخشید؛ » در اینجا با سؤال بزرگی رور به رو می شوید

د، ؟ اگر تضمینی وجود داشت که می توانید به هر هدفی که داری«کدام رؤیا را در ذهن خودتصویر می کردید

 از هدفهاي بزرگ گرفته تا هدفهاي کوچک، برسید، این هدف کدام بود؟

اگر یک میلیارد چکی براي شما می نوشت که به کمک آن به بزرگ ترین رؤیاي زندگی تان برسید، آن رؤیا 

چه می توانست باشد؟ کجا می بودید و چه می کردید؟ اگر زندگی خانوادگی و روابط زناشویی شما می 

لی و بی کم و کاست باشد، چه شکل و شمایلی پیدا می کرد؟ به این سؤاالت به روشنی و با دقت توانست عا

 جواب بدهید. آنها را یادداشت کنید.

روش هفت مرحله اي فرمولی را نشان می دهد که می توانید از آن براي تغییر دادن سریع زندگی خود 

 استفاده نمایید.

 چه می خواهید اقدام اول:دقیقاً تصمیم بگیرید که

یک هدف مشخص، واقعی،خاص و قابل اندازه گیري با زمان تحقق است. اما هدف غیر مشخص و غیر شفاف 

اصوالً هدف نیست. یک خیال است که در هوا شناور است. اشخاصی که هدفهاي شفاف و روشن دارند، 

که صرفاً امیدوارند و می کسانی که دقیقاً می دانند چه می خواهند، شرایطشان متفاوت از کسانی است 

 خواهند به جایی برسند.

با داشتن هدفهاي روشن هر کاري را که بخواهید، می توانید انجام بدهید. بدون هدف گذاري تقریباً هیچ 

کاري نمی توانید انجام بدهید.وقتی هدفهاي روشن داشته باشید، توانایی شما در مدیریت بر زمان تا حدود 

 زیاد بهبود می یابد.

عادت کنید که تنها کارهایی را انجام بدهید که شما را به جانب هدفتان هدایت کنددیري نمی گذرد که می 

 بینید در جانب تحقق خواسته هاي خود در حرکتید.

 اقدام دوم: هدفهایتان را مکتوب کنید

ر اقدامی را که براي هدفهایتان را روي کاغذ بنویسید، مکتوب کردن هدفها بر عزم و اراده شما می افزاید تا ه

دستیابی به هدفهایتان ضرورت دارد، انجام بدهید.وقتی هدفهایتان را مکتوب می کنید، با سرعتی معجزه آسا 

برابر می شود به  10به آنچه می خواهید دست پیدا می کنید. با نوشتن هدفهایتان، احتمال دستیابی به آنها 

 درصد می رسد. 1000

 بهاي کار را بپردازید اقدام سوم:مایل باشید که
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مشخص کنید براي دستیابی به هدفتان چه بهایی را باید پرداخت کنید. فهرستی از همه کارهایی که باید 

انجام دهید تهیه کنید. آیا همه روزه باید کارتان را کمی زودتر آغاز کنید؟ کمی بیشتر تالش کنید؟ کمی 

ت کنید.آیا باید بر میزان آموزشها و مهارتهاي خود بیفزایید؟ بیشتر پشت میزتان باقی بمانید؟ اینها را یادداش

 آیا باید در دوره هاي آموزشی ثبت نام کنید؟

 اینها را هم یادداشت کنید. آیا باید شغل، صنعت و یا حرفه تان را تغییر بدهید؟ یادداشت کنید.

ه می خواهید باید بهایی قانون علت و معلول یکی از قوانین مهم و آهنین عالم هستی است. براي آنچ

 بپردازید. این بها را باید از قبل و به طور کامل بپردازید . 

 اقدام چهارم: برنامه دقیق و مفصلی بریزید

باید فهرستی از آنچه به ذهنتان می رسید به منظور انجام دادن کارها براي رسیدن به هدفهایتان تهیه 

کم فراهم آمدن مسیري است که روي آن بتوانید بدوید.کم کم کنید.تهیه برنامه اي براي عمل و اقدام در ح

امکانات و احتماالتی را متوجه می شوید که در صورت نبود یک برنامه مکتوب هرگز آنها را متوجه نمی 

 شدید.

 اقدام پنجم: برنامه را به اجرا بگذارید

. حتی اگر این کار برقراري براي تحقق هدفتان دست به کار شوید و کاري را که الزم است، صورت بدهید

 یک تماس تلفنی یا کسب یک اطالعات باشد، آن را انجام دهید.

تا زمانی که کار مشخصی صورت ندهید، صرفاً یک تمرین لذت بخش انجام داده اید. انگار که در خیال شده 

 د.اید. سوییچ اتومبیلتان را در جا سوییچی قرار داده اید، اما هنوز آن را نگردانیده ای

 اقدام ششم: همه روزه کاري صورت دهید

همه روزه کاري صورت دهید تا شما را به جانب مهم ترین هدفی که دارید به حرکت درآورد. این یک اصل 

 مهم است که به شما نیرو می دهد. براي اینکه انگیزه الزم را پیدا کنید، باید همه روزه کاري صورت دهید.

 اقدام هفتم: هرگز تسلیم نشوید

پیشاپیش تصمیم بگیرید که هرگز تا نرسیدن به هدف خود دست از تالش برندارید.بدون توجه به اینکه با 

چه موانع و مشکالتی رو به رو می شوید، مصمم شوید که پیوسته کاري صورت دهید تا به موفقیت که دنبال 

 آن هستید، برسید. 
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در حال حاضر پولدار هستند، بدون پول شروع اگر هدف شما کسب درآمد است، بدانید اغلب کسانی که  

کردند . تقریباً تمامی کسانی که در جلوي صف ایستاده اند، زمانی در انتهاي صف بودند. هر کاري را که 

دیگران در محدوده عقل و منطق انجام داده اند، شما هم می توانید انجام دهید. راستی هدفهاي شما 

 کدامند؟

 تمرینات عملی 

 بدانید که صد درصد موفق می شوید، کدام هدف بزرگ را براي خود در نظر می گیرید؟(اگر 1

( فهرست رؤیایی خود را تهیه کنید. آنچه را که می خواهید، بنویسید. فرض را بر این بگذارید که 2

 محدودیتی در کار نیست.

حاظ مالی مستقل بودید و می ( سبک و طرز زندگی عالی و بی کم و کاست خود را در نظر بگیرید. اگر به ل3

توانستید در هر نقطه اي که انتخاب می کنید به هر شکلی که می خواهید زندگی کنید، چه چیزي را تغییر 

 می دادید؟

هدفی را که می خواهید در سال آینده به آن دست یابید، تهیه کنید.از میان این اقالم،  10( فهرستی از 4

م تر است، در نظر بگیرید.این هدف باید از گونه اي باشد که بیشترین یک هدف را که از همه برایتان مه

 تأثیر را بر زندگی شما بگذارد.

(مهم ترین هدفتان را روي یک کاغذ جداگانه بنویسید.این هدف باید قابل اندازه گیري باشد. زمانی را براي 5

 تحقق آن در نظر بگیرید.

دف تهیه کنید. فهرست همه کارهایی را که براي دستیابی به ( برنامه اي مکتوب براي دستیابی به این ه6

 این هدف می توانید انجام دهید، تهیه کنید.

( بالفاصله برنامه را به اجرا بگذارید.وقتی شروع کردید، خودتان را عادت و نظم و ترتیبی بدهید که همه 7

 ود نرسیده اید از پاي ننشینید.روزه براي دستیابی به هدفتان کاري صورت دهید.تا زمانی که به هدف خ

تصمیم بگیرید و ثروتمند شوید اندیشه منبع اولیه همه ثروتها، موفقیتها، رسیدن به مادیات، همه کشفیات 

 بزرگ، اختراعات و دستاوردهاست.

 کلودام.بریستول-
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آنها ازآنجایی که سالمتی، ثروت و خوشبختی لزوماً ذهنی هستند، محدودیت چندانی براي دسترسی به 

 وجود ندارد. 

در روزگار ما سه نیروي اصل و عمده وجود دارد که همه چیز را متحول می سازند و فرصتهایی نامحدود 

 براي اقلیت خالق به وجود می آورند. این سه نیرو عبارتند از: اطالعات، تکنولوژي و رقابت.

ییر هفته به هفته، و ماه به ماه نیروي تغییر روي هر کاري که شما می کنید تأثیر می گذارد. سرعت تغ

افزایش می یابد. سرعت و تنوع تغییر چیزي است که بر آن کمترین کنترلی ندارید و درباره اش انتخابی نمی 

 توانید داشته باشید. 

اگر می خواهید در زمینه هاي مالی به موفقیت برسید، باید درباره کسانی مطالعه کنید که با لحاظ مالی 

د. باید ببینید آنها چه کردند و شما هم همان کار آنها را بکنید. و آن قدر این را تکرار کنید که موفق بوده ان

 احاطه الزم را پیدا کنید و به نتایج مهم آنها برسید.

سال قبل از میالد مسیح فلسفه غربی را پایه گذاري کرد که نامش اصل 350ارسطو، فیلسوف یونانی، در

، ما این را قانون علت و معلول می نامیم. این قانون می گوید هر اتفاقی، علتی علیت ارسطویی بود.امروزه

دارد. هر اتفاقی به دلیلی روي می دهد. موفقیت یک حادثه نیست، شکست هم یک حادثه نیست. آنچه اتفاق 

 می افتد تصادفی نیست، بلکه نتیجه یک قانون تغییرناپذیر است.

داشته باشید این است که، بدون توجه به اینکه چه مشکالتی دارید و چه  مهم ترین نکته اي که باید به یاد

مشکالتی احساس می کنید، هزاران نفر مشکالتشان از شما به مراتب بیشتر است و با این حال به موفقیت 

 رسیده اند. و کاري را که دیگران کرده اند، شما هم می توانید انجام دهید.

ز زندگی، می تواند ازصفر شروع کند و با انجام دادن کارهاي بخصوصی در هر انسانی، در هر زمینه اي ا

 ردیف میلیونرها قرار بگیرد.

وقتی شروع به مطالعه میلیونرهاي خودساخته کردم، در یک آپارتمان مبله شده ي اجاره اي زندگی می 

 کار بودم.کردم. اتومبیل دست دومی داشتم که پول آن پرداخت نشده بود.به شدت مدیون و بده

اولین نکته اي که به آن پی بردم این بود که میلیونرهاي خودساخته رفتاري متفاوت از دیگران را به نمایش 

می گذارند. کار ساده اي نبود که اندیشه ام را درباره پول تغییر بدهم، اما به تدریج، عادتهایم را تغییر دادم. 

مد خوبی پیدا کردم. پنج سال بعد، در ردیف میلیونرها قرار در مدت پنج سال بدهیهایم به انتها رسید و درآ

گرفتم. حاال وقتی به گذشته نگاه می کنم، می بینم معجزه اي در کار نبوده است. تنها کاري که من کردم 

 این بود که دیدم سایر موفقها چه کرده اند و من هم همان کار را انجام دادم و به نتایج مشابه آنها رسیدم.
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میلیونرهاي خودساخته اسطوره هاي فراوانی وجود دارد. یکی از این اسطوره ها این است که براي  درباره

ثروتمند شدن باید تحصیالت عالی داشته باشید.اسطوره دیگر این است که باید با پول کالنی شروع کنید. 

شند. هیچ کدام از این بعضیها فکر می کنند که براي پولدار شدن باید از بخت و اقبال بلند برخوردار با

 اسطوره ها درست نیستند و حقیقت ندارند.

 سرزمین فرصتها

موفق ترین گروههاي مهاجر در آمریکا، در زمینه آغاز کسب و کار و انجام دادن کارهاي تجاري و اقتصادي، 

شدن در روسها هستند. چرا این طور است؟ به این دلیل که روسها از سرزمین و شرایطی آمده اند که موفق 

آنجا به شدت دشوار است. این اشخاص وقتی به این سرزمین می آیند، احساس می کنند که بیش از هر 

زمانی امکان موفق شدن دارند.به همین دلیل روسها به شدت فعال می شوند و در مقایسه با متوسط 

که می توانند رؤیاهاي  آمریکاییان به موفقیتهاي بیشتري دست پیدا می کنند. آنها به این نتیجه می رسند

 خود را تحقق بخشند و این باور آنها به حقیقت می پیوندد.

اغلب اوقات اشخاص احساس می کنند که بعضی از آدمها خود به خود بخت بلندي دارند، و بعضی دیگر فاقد 

 آن هستند.

انتظارش را بخت کلمه اي است که اشخاص براي تبیین آنچه بیش از اندازه اي که تصور می کردند و 

داشتند موفق ظاهر می شود استفاده می کنند.کار شما باید این باشد که شرایط را به سود خود تغییر 

 بدهید. هدف شما باید این باشد که به استقالل مالی برسید.

هر چه کارهاي متفاوت بیشتري انجام بدهید که احتمال دستیابی شما به هدفتان را بیشتر فراهم سازد. اگر 

ي خود هدفهاي روشن و مکتوب داشته باشید، اگر برنامه ریزي دقیق داشته باشید و پیوسته بر مهارتهاي برا

خود بیفزایید تا درآمد بیشتري به دست آورید، احتمال رسیدن به یک زندگی بهتر را افزایش می دهید.در 

مسئله بخت واقبال مطرح تمام مدت زندگی، باید کنترل موقعیت را به دست بگیرید. شما مسئول هستید. 

 نیست.مسئله احتماالت مطرح است.

یکی از کشفیات مربوط به میلیونرهاي خودساخته این است که اغلب آنها از صفر شروع می کنند. اغلب آنها 

 مدتها پول خود را پس انداز می کنند تا اینکه پول کافی براي شروع یک فعالیت تجاري فراهم گردد.

در مقایسه با متوسط مردم بیشتر کار می کنند. زودتر شروع می کنند، بیشتر تالش  میلیونرهاي خودساخته

می کنند و تا دیروقت به کارشان ادامه می دهند.براساس بسیاري از مطالعات و مصاحبه هاي شکل گرفته، 
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تر کار ساعت کار می کنند. بعضی از آنها از این هم بیش 59میلیونرهاي خودساخته به طور متوسط هفته اي 

 می کنند. بخصوص در شروع کار، فعالیتشان بیشتر است.

اگر به واقع می خواهید که به استقالل مالی برسید، و یا بهتر از آن، اگر می خواهید یک میلیونر خودساخته 

شوید، باید به دو واقعیت توجه کنید: اول اینکه قطعاً این امر امکان پذیر است. صدها هزار نفر همه ساله در 

 محدوده در دیگران که را کاري هر. کنند می  زمینه مالی مستقل می شوند. بخش اعظم آنها از صفر شروع

 مهم این به  خص دیگري توانستهش که همین. بدهید انجام توانید می هم شما اند، داده انجام منطق و عقل

 و اندازه چه تا که است این مسئله تنها. کنید پیدا دست آن به توانید می هم شما که است دلیلی یابد، دست

 .بکنید را کار این توانید می شدتی چه با

دوم اینکه اگر می خواهید در زمینه اي موفق شوید، باید بدانید که دیگران در این خصوص چه کرده اند، 

 شما هم همان کار را بکنید و به موفقیت برسید.

اوقات خود به خوبی استفاده کنید. به نتایج بیندیشید و نکته مهم براي رسیدن به موفقیت این است که از  

 از پرداختن به فعالیتهاي کسانی که در صف موفقها قرار ندارند خودداري ورزید.

بسیاري از اشخاص گرفتار این اسطوره هستند که باید اوقات قابل مالحظه اي را صرف صحبت و معاشرت با 

فریح همراه باشد و خوش بگذرد. این حرف درست است، اما حدي همکارانشان بکنند. قرار است که کار با ت

 دارد.

باید مشهور شوید که پرکارترین کسی هستید که در سازمان خود کار می کنید. اگر کسی در محل کار 

 خواست با شما صحبتهاي غیر کاري بکند، به او بگویید که بعد از پایان ساعات کار این صحبت را می کنید. 

ل، نویسنده کتاب بیندیشید و ثروتمند شوید، زمانی به کسی اشاره داشت که از پایین ترین رده ناپلئون هی

سازمانی شروع کرد، همه همکارانش را پشت سر گذاشت و به باالترین رده سازمانی رسید. راهکار ساده اي 

آید و بیشتر در  داشت.او متوجه شد که رئیسش در مقایسه با سایر کارکنان کمی زودتر به محل کارش می

دقیقه بعد از او  15دقیقه قبل از رئیسش بیاید و  15محل کارش باقی می ماند. این جوان مصمم شد که 

 محل کار را ترك کند.

او روز بعد تصمیمش را به اجرا گذاشت.این یکی از نشانه هاي اشخاص موفق است. آنها مسامحه نمی کنند.تا 

ی نزد. یکی از روزها، بعد از تمام شدن ساعات کار، رئیسش به سر چندین هفته، رئیس کارمند جوان حرف

میز او آمد و پرسید که چرا به نظر می رسد او همیشه پشت میزش نشسته است. مرد جوان جواب داد که 

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


21 
 

می خواهد در شرکتش کارمندي موفق باشد و می داند که نمی تواند موفق شود، مگر آنکه از سایر کارکنان 

 د.بیشتر کار کن

دیري نگذشت که رئیس از او خواست کاري را که در شمار وظایفش نبود انجام بدهد. کارمند جوان به 

سرعت این کار را انجام داد رئیسش کار دیگري را به او محول ساخت و او این کار را هم دراسرع وقت انجام 

 داد.در مدت یک سال، او کارهاي فوق العاده متعددي انجام داد.

م استخدام، این کارمند ارتقاي درجه گرفت. او بیشتر مطالعه کرد، مهارتهایش را بهبود بخشید و در سال دو

و مورد احترام همه  بود زده کنار را خود رقباي اوتمام سال، چند از  به پرکاري خود ادامه داد. پس

ري نگذشت که او در شمار سرپرستان و مدیران قرار گرفته بود. آنها خیلی زود به او ارتقاي درجه دادند و دی

 یکی از مدیران شرکت قرار گرفت و سرانجام به مقام معاونت شرکت رسید.

 این یک راهکار ساده است که هر کس بخواهد موفق شود، می تواند از آن استفاده کند.

ارد: اگر هدفتان این است که ثروتمند بشوید، باید بدانید که ثروت چگونه انباشت می شود.جواب ساده اي د

به ارزش و دارایی خود بیفزایید. ثروت با ارزش افزایی امکان پذیر می شود. ثروت با خدمت دادن به مشتریان 

 به طرزي بهتر از آنچه دیگران می توانند انجام دهند انباشته می شود.

با شما باید همه روزه تالش کنید که در مقایسه با روز قبل ارزش بیشتري انباشت کنیدکه همه کسانی که 

 در رابطه کاري هستند، در شرایط بهتري قرار بگیرند.

در دنیاي کار امروز دو منبع عمده ارزش وجود دارد.این دو منبع عبارت اند از:زمان و دانش. امروزه، زمان  

اساس کار و تجارت مدرن محسوب می شود. اشخاص به کسی پول بیشتري می دهند که بتواند کاري کند 

 ه نتایج دلخواه خود برسند. آنها سریع تر ب

مهم ترین معیار زمان، سرعت است.به عبارت دیگر، وقتی فرصت مناسب از راه می رسد، باید بتوانید سریع 

حرکت کنید.سرعت زیاد الزمه موفقیت است. همه انسانها موفق نه تنها زیاد کار می کنند، بلکه این کار را با 

 سرعت زیاد انجام می دهند.

پیدا کنید که کارهایتان را به سرعت انجام می دهید.بررسیهاي متعدد نشان می دهند اشخاصی باید شهرت 

که مشهور به داشتن سرعت عمل هستند ارزشمندترین افراد سازمان محسوب می شوند و به سرعت 

 پیشرفت می کنند.

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


22 
 

وع می کنید و بعد نیمه به محض آنکه زمان انجام دادن کاري فرا می رسد آن را انجام دهید. در کاري که شر

کاره آن را رها می سازید که بارها و بارها دوباره به آن مراجعه می کنید، اتالف وقت فراوان است.به عنوان 

 یک قاعده کلی،کارهاي کوچک باید بالفاصله انجام بدهید.

دتهاي خوب درصد کارهایی که همه روزه انجام می دهید ناشی از عادت است. انسانهاي موفق در خود عا95

 ایجاد می کنند و کاري می کنند تا این عادتها بر رفتارشان حاکم شود. 

 . احتماالً این گفته قدیمی را شنیده اید:

فکر بکارید و عمل برداشت کنید؛ عمل بکارید و عادت برداشت کنید؛ عادت بکارید تا منش برداشت کنید؛ 

 منش بکارید تا سرنوشت خود را مقدر سازید.

عادت خوب، صبح زود از خواب بیدار شدن است. اشخاص موفق در مقایسه با دیگران، زودتر از خواب یکی از 

بیدار می شوند، می خوانند و تدارك می بینند، روي کاغذ برنامه می ریزند و سازماندهی می کنند، و همه 

 این کارها را زمانی انجام می دهند که دیگران حتی شروع نکرده اند .

زنگ ساعت بلند می شود، بالفاصله از رختخواب بیرون بیایید و دست به کار شوید.عادت کنید  وقتی صداي 

 که صبح زود از خواب بیدار شوید و به مهم ترین کاري که دارید، بپردازید.

براي خود شرط بگذارید که به موقع آماده شوید، و از آن بهتر، عادت کنید که زودتر از زمان تعیین شده 

 ام دادن کارهایتان آماده گردید.براي انج

در تمام مدت زمان کار، کار کنید. از فرصتهاي خود حداکثر استفاده را بکنید.اجازه ندهید دیگران شما را از 

 کارتان باز بدارند.

دقیقه به دفتر  7:30و  7راه قرار مالقات گذاشتن با تصمیم گیرندگان کلیدي این است که در فاصله ساعت 

است. در این زمان  7دقیقه یا  6:30ند.در غروبها هم بهترین زمان تماس با این اشخاص ساعت آنها زنگ بز

سایر کارکنان یا هنوز نیامده اند، یا اداره را ترك کرده اند و تنها اشخاص مهم و کلیدي کار می کنند.بنابراین 

 خواهند قرار مالقات بگذارند.  خود آنها به تلفن جواب می دهند و این گونه بهتر می توانند با کسی که می

به زمان حال توجه کنید، موقعیت فعلی تان را در نظر بگیرید. منتظر نمانید که همه چیز درست شود. شما 

 هستید که باید همه چیز را درست کنید.

عامل باشید. کسی باشید که فرصتها را نصیب خود می سازد و اگر فرصت مناسبی نمی بینید، آن را با 

 تالشهاي خود خلق کنید.
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 تمرینات عملی

( مهم ترین و ارزشمندترین کاري را که می کنید، شناسایی نمایید. چگونه می توانید کارتان را به شکلی 1

 سازماندهی کنید که این کار را بیشتر انجام بدهید؟

دقیقه  15خود  (از امروز مصمم شوید که عادت وقت شناسی را در خود ایجاد کنید. و در محل قرارهاي2

 زودتر حاضر شوید.

( روزتان را طوري برنامه ریزي کنید که یک ساعت زودتر در محل کارتان حاضر باشید. در مدت صرف 3

 ناهار کار کنید و یک ساعت دیرتر در محل کارتان باقی بمانید.

بگیرد، به او  (در تمام مدت کار، کار کنید.حتی یک دقیقه را تلف نکنید.اگر کسی خواست وقت شما را4

 بگویید که کار دارید و بعد کارتان را بکنید.

(به زیر پایتان نگاه کنید تا الماسها را پیدا کنید. در هر جا و شرایطی که هستید ارزش بیشتري تولید 5

 کنید.

(از امروز مصمم شوید که به استقالل مالی برسید. طلبه پول و ثروت شوید. ثروتمند شدن مهارتی است که 6

 توانید آن را فرا بگیرید. می

 سررشته امور زندگی خود را در دست بگیرید

 تنها محدودیت تحقق بخشیدن فردا، تردیدهاي امروز ماست. بیایید با ایمان راسخ به جلو حرکت کنیم.

 فرانکلین دیالئو روزولت-

صرف اینکه کسی  به عنوان یک قاعده کلی، کسی باهوش تر از شما نیست، کسی بهتر از شما وجود ندارد.

موفق تر و بهتر از شما کار می کند، بدین معنا نیست که او از شما بهتر است. تنها معنایش این است که 

آموخته در زمینه خاصی قبل از شما راه موفقیت را شناسایی کند. وهر کاري که دیگران کرده اند شما هم به 

 اند. احتمال زیاد می توانید انجام بدهید. محدودیتها اندك

در نتیجه تجارب دوران کودکی، بخصوص در اثر انتقادهاي مخرب و تجربه هاي شکست و ناکامی اولیه، 

اشخاص به موقعیتی می رسند که فکر می کنند نمی توانند در زندگی خود تغییر به وجود آورند. جمع 

کنند نمی توانند از کثیري از مردم احساس می کنند که اتفاقات بر سر آنها خراب می شود. احساس می 

وزن بدن خود بکاهند، نمی توانند شغل بهتري پیدا کنند، نمی توانند روابطشان را تغییر دهند یا آنها را بهتر 
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بکنند، نمی توانند بر درآمدهاي خود بیفزایند، نمی توانند دانش و مهارت بیشتري پیدا کنند، نمی توانند 

ام بدهند. در گذشته بارها ناکام شده اند و در نتیجه باور کرده اند بسیاري از کارهاي مورد عالقه شان را انج

نمی توانند زندگی شان را به شکلی که می خواهند تغییربدهند. زندگی اینها این گونه است که صبح از 

خواب بیدار بشوند، به سر کارشان بروند، با همکارانشان حرف بزنند، دوباره به خانه برگردند، شامشان را 

 رند، چهار یا پنج ساعت تلویزیون تماشا کنند و دوباره به رختخواب بروند.بخو

شرایط ذهنی دیگري که اشخاص را به عقب نگه می دارد قرار گرفتن در حیطه راحت یا راحتی خیال است. 

انسانها مخلوق عادت هستند.فعالیتی را شروع می کنند و بعد نمی خواهند تغییري در آن به وجود آورند. 

ري نمی گذرد که اینها از تغییر می ترسند. گیر می کنند و هر چه بیشتر در این حالت باقی بمانند، دی

 دشوارتر می تواند زندگی شان را تغییر بدهند.

اما واقعیت این است که براي کاري که می توانید انجام دهید محدودیتی در کار نیست. در محدوده عقل و 

نجام داده اند، شما هم می توانید انجام بدهید. این حقیقت که می توانید منطق، هر کاري را که دیگران ا

هدف روشنی براي خود در نظر بگیرید بدین معناست که به احتمال زیاد از توانمندي فراوانی براي دستیابی 

ي به آن برخوردارید. طبیعت به شما، بدون اینکه استعداد انجام دادن کاري را بدهد، اشتیاق سوزان برا

 رسیدن به خواسته هایتان نمی دهد.

دو عامل مهمی که به احساس یأس و درماندگی منتهی می شوند ، ترس و جهل اند. ترس بزرگ ترین 

دشمن شماست و همیشه هم بوده است. به نظر می رسد هر چه درباره موضوعی کمتر بدانید، هراس 

و نادانی مانع از آن می شوند تا کاري را  بیشتري پیدا می کنید که در آن زمینه کاري صورت دهید.جهل

بهتر از آنچه امروز انجام می دهید انجام بدهید. ترس و جهل یکدیگر را تقویت می کنند. اینها تأثیر 

 متقابلشان سبب می شود که با فلج ذهنی رو به رو گردید.

عتماد به نفس شما می اما به کشف حیرت انگیزي توجه کنید. کسب علم و اطالع درباره هر موضوعی بر ا

افزاید و از هراس شما در آن زمینه می کاهد.وقتی دانش یا مهارت شما افزایش پیدا می کند، به موقعیتی 

می رسید که دست به کار شوید و تغییر الزم را در خود ایجاد کنید.نداشتن علم و اطالع مانع از آن می شود 

 که براي تغییردادن شرایط کاري صورت دهید.

زهر هراس و جهل، آرزو و دانش است. اگر به واقع خواهان چیزي باشید، محدودیتی براي آنچه می توانید پاد

به دست آورید وجود نخواهد داشت. و هر چه بیشتر درباره این موضوع بدانید، میل شما براي انجام دادن 

، اعتماد به نفس بیشتري به کاري در آن زمینه بیشتر می شود. وقتی علم و اطالعتان افزایش پیدا می کند

 دست می آورید که می توانید آن کار را انجام بدهید.
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عمده ترین راه گشاي زندگی من زمانی به دست آمد که دانستم می توانم آنچه را که براي رسیدن به هدفم 

برایم  الزم دارم، بیاموزم. دومین راه گشاي زندگی من زمانی حاصل شد که دانستم در قبال خودم و آنچه

اتفاق می افتد مسئول هستم. دانستم قرار نیست کسی براي من کاري بکند. اگر چیزي را می خواهم، خود 

 من مسئول هستم که براي تحقق آن خواسته تالش کنم.

راه گشاي سوم زمانی وارد عمل شد که دانستم زمینه ساز همه چیز ذهن است. هر کاري را که بکنید، با 

شود. اگر می خواهید چیزي را در بیرون از خود تغییر بدهید، ابتدا باید اندیشه درون اندیشه اي آغاز می 

 خود را تغییر بدهید. براي تغییردادن زندگی خود ابتدا باید فکرتان را تغییر بدهید.

شما با جریانی پیوسته از اندیشه، احساس و تصاویري که از ذهنتان می گذرد دنیایتان را خلق می کنید.شما 

 ا فکر و اندیشه فعلی خود می توانید آینده خود را رقم بزنید.ب

به خاطر داشته باشید، آنچه را که با احساستان باور کنید، تحقق پیدا می کند. هر چه شدت باورتان بیشتر 

 باشد، احساس بیشتري انباشت می کنید و این تأثیر بیشتري بر رفتار شما باقی می گذارد.

ر باشید که براي موفقیت خلق شده اید و در هر شرایط به این باور بچسبید، هیچ عاملی اگر قطعاً بر این باو

 نمی تواند مانع از آن شود که به موفقیت مورد نظرتان دست پیدا نکنید.

اگر قطعاً معتقد باشید که انسان خوبی هستید و از توانمندیهاي سطح باال بهره دارید، این باور شما به تحقق 

می توانید با نگاه کردن به کاري که انجام می دهید به باورهاي خود پی ببرید. رفتار بیرونی شما  می پیوندد.

نماد باورهاي درونی شماست. یکی از بهترین راههاي پی بردن به باورهاي راستین خود این است که ببینید 

 وقتی عصبانی، ناراحت و یا تحت فشار هستید، چگونه رفتار می کنید.

رون شما نمودي از دنیاي درون شماست.به نچه در پیرامون خود نگاه کنید، در واقع چیزي از آن در دنیاي بی

درونتان وجود دارد. دنیاي بیرونی ثروت، کار، روابط و سالمتی، تصاویر دورنی شما را منعکس می کنند. 

 آن را بخواهید.چیزي نمی تواند به طور دائم در زندگی شما باقی بماند، مگر آنکه در درون خود 

براي داشتن روابط خوشایند تر، باید به دیگران بیشتر محبت بکنید. تنها در اندیشه هم کافی نیست، باید از 

صمیم قلب دیگران را دوست بدارید. وقتی از درون انسان مهربان تري شوید، دنیاي روابط شما تغییر خواهد 

براي اینکه در دنیاي بیرون به لحاظ مالی موفق تر شوید، باید کرد و گاه این تغییر بالفاصله اتفاق می افتد. 

 در درون خود موفق تر گردید. براي اینکه به سالمتی بیشتري برسید، باید در ذهن خودتان را موفق ببینید.
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ممکن است فکر کنید که از تحصیالت، فرصتهاي مناسب و یا منابعی که سایر موفقها از آن برخوردارند بهره 

ندارید. نگران نباشید. واقعیت این است که اغلب مردم با امتیازات محدودي شروع می کنند. حکایت اي 

 موفق ترین انسانها، حکایت کسانی است که با هیچ شروع کردند و به نتایج ارزشمند رسیدند.

که بی پول  من قبالً به حال خودم تأسف می خوردم براي اینکه در حالی به دوران بیست سالگی پا گذاشتم 

بودم و تحصیالت خوب هم نداشتم، بعد دانستم که اغلب مردم بدون پول شروع می کنند.بیشترین مطالبی 

که در دانشگاهها درس می دهند، به درد همان دانشگاها می خورد. وقتی از دانشگاه بیرون می آیید، دیگر 

 آنها به دردتان نمی خورند.

دم که دیدم از استعداد طبیعی که از آن بهره بگیرم نصیبی ندارم. بعد از آن جهت به حال خود تأسف خور

نمی توانستم شغل خوبی پیدا کنم.بعد فهمیدم اغلب مردم در این زمینه هم حال و روز مرا دارند. دانستم 

 اغلب مردم بارها و بارها تالش می کنند و شکست می خورند تا سرانجام به موفقیت می رسند.

براي رسیدن به آنچه میخواهید،بایدتالش کنید وبدانید که سرانجام به خواسته خود  واقعیت این است که

 میرسید.همه درهمین شرایط هستند. 

هیچ محدودیتی براي رسیدن به خواسته هایتان وجود ندارد. تنها محدودیت آن محدودیتی است که خودتان 

 براي خودتان در نظر می گیرید.

است. موفقیت حالتی از ذهن است. در درون شما شروع می شود و به  موفقیت موضوعی مربوط به درون

زودي در دنیاي بیرون شما منعکس می گردد. وقتی فکرتان را تغییر می دهید و بهتر می کنید، به انسان 

بهتري تبدیل می گردید. با داشتن رؤیاهاي بزرگ، با در نظر گرفتن آینده اي جالب، تبدیل به یک رهبر می 

 ا مکتوب کردن هدفها و برنامه ریزي براي تحقق آنها، سررشته امور زندگی تان را در دست می گیریدشوید. ب

 تمرینات عملی

درصد مسئولیت در قبال زندگی خود را به دست  100(از امروز تصمیم بگیرید و مصمم شوید که 1

 بگیرید.به جاي بهانه آوردن، تصمیم بگیرید که پیشرفت کنید.

یا بخشهایی از زندگی به قدري موفق شده اید که حاضر نیستید از این خیال راحت بیرون  (در کدام بخش2

 بیایید.
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(زمینه اي را شناسایی کنید که هراس و تردید مانع از آن می شوند که نتوانید به خواسته خود برسید. 3

شکل متفاوت انجام  تصور کنید که در این زمینه خاص موفقیت شما تضمین شده است. حاال چه کاري را به

 می دهید؟

( از کدام بهانه براي توجیه تصمیم گیري نکردن و یا دست به کار نشدن براي رسیدن به هدفهایتان 4

 استفاده می کنید؟ اگر بهانه هایتان درست نبودند، چه اتفاقی می افتاد؟

فاصله بر میزان دانش خود ( میل و آرزو و دانش پادزهر هراس و تردید هستند. چه می توانید بکنید تا بال5

 بیفزایید تا کاري را که الزم است، انجام بدهید؟

( زمینه مهم و کلیدي زندگی خود را که با اندیشه خود خلق کرده اید شناسایی کنید. چگونه می توانید با 6

 تغییر دادن اندیشه خود در این زمینه موفق تر گردید؟

 براي رسیدن به سطح بهترینها متعهد شوید

کیفیت زندگی یک شخص را عمق تعهد او براي قرار گرفتن در سطح بهترینها در هر زمینه مشخص می 

 سازد.

 وینس لومباردي-

نقطه شروع موفقیت با پاره کردن موانع ذهنی که شما را عقب نگه می دارند رقم می خورد.رؤیاهاي بزرگ و 

تا به آنچه در زندگی خود می خواهید هدفهاي بزرگ نقطه شروع فکر کردن، دیدن و احساس کردن است 

درصد اول کسانی که  10دست پیدا کنید. باید همین حاال تصمیم بگیرید که در صف بهترینها و در جمع 

 در زمینه کاري شما فعالیت می کنند قرار بگیرید.

اما امروزه،  زمانی بود که براي قرار گرفتن در رأس زمینه کاري خود باید عالی و بی کم و کاست می بودید.

حتی براي ورود به بازار، باید عالی و بی کم و کاست باشید. باید روز به روز، هفته به هفته و ماه به ماه بهتر 

 شوید تا در کوران رقابت باقی بمانید.

عزت نفس شما نشان می دهد که تا چه اندازه براي خود ارزش قائل می شوید، و خود را تا چه اندازه موفق 

می کنید. عزت نفس و اثربخشی شخصی دو روي یک سکه شخصیت هستند. تنها زمانی می توانید ارزیابی 

به خود احترام عمیق بگذارید که از صمیم قلب خود بدانید در کاري که می کنید خوب هستید. احساس 

 توانمندي شخصی براي شخصیت سالم انسان ضرورت کامل دارد.
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قع شاد یا موفق باشید، مگر آنکه از صمیم قلب بدانید در کاري که می واقعیت این است که نمی توانید به وا

کنید خوب و قوي هستید. به همین دلیل است که باید مصمم شوید که بر هر مانعی غلبه کنید، بهاي 

 بیشتري بپردازید و به نقاط دور دست بروید تا آنچه را که براي موفقیت احتیاج دارید، به دست آورید.

نتیجه مطلوب را می توان با توجه به مهارتهاي کلیدي الزم براي تحقق آن کار شناسایی نمود براي هر کار یا 

قرار گرفتن در صف بهترینها باید حوزه هاي کلیدي شغل خود را مشخص سازید. فهرستی از کارهایی که 

رسید میزان عملکرد خود را باید انجام دهید به ترتیب تهیه کنید تا به نتایجی که انتظار آن از شما می رود، ب

در هر یک از این حوزه هاي کلیدي مشخص نمایید.در کدام زمینه قوي هستید؟ در کدام زمینه ضعیف می 

 باشید؟ با خود صادق باشید.

. براي مثال، در زمینه فروش به هفت زمینه کلیدي می رسیم. ضعف داشتن در هر یک از این موارد می 

 به نتایج مطلوب برسید. این هفت زمینه کلیديتواند مانع از آن گردد که 

 ارائه ـ4  ه یا نیاز مشتري،مسئل شناسایی ـ 3 مؤثر، وارتباط اعتماد ایجاد ـ2 یابی، مشتري ـ1: از عبارتند 

 و اعتراضات به دادن پاسخ ـ 5 مشتري، نیاز کننده برطرف قطعی حل راه عنوان به خود خدمت یا محصول

 هر در اگر. مشتري سوي از بالقوه خریداران سایر معرفی و مجدد فروش ـ 7 توافق، به ـرسیدن 6 نگرانیها،

 مینه بخصوص درآمدتان را مشخص میسازد.ز آن در شما عملکرد کنید، عمل ضعیف اي زمینه

 انتخاب ـ3  ـ سازماندهی،2ـ برنامه ریزي، 1در مدیریت نیز هفت زمینه کلیدي وجود دارد که عبارتند از

. دهی گزارش  ـ7و نتایج، گیري اندازه ـ6 سرپرستی، و نظارت ـ5 اختیار، تفویض  ـ4 شرایط، واجد کارکنان

رد دیگر عالی باشید، آن یک مورد به تنهایی مانع از آن می شود که به موا تمامی در مورد یک جز به اگر

 عنوان یک مدیر موفق ظاهر شوید.

تا  1برسید تا در بهترین سطح خود عمل کنید، امتیازي از پس از آنکه مشخص نمودید باید به چه نتایجی 

در هر حوزه و زمینه براي خود در نظر بگیرید. براي اینکه بتوانید کارتان را به طرز عالی انجام دهید  10

و یا کمتر از آن بود،  7باشد. اگر در هر زمینه امتیاز شما  7امتیاز شما در هر حوزه کلیدي باید باالتر از عدد 

 باید تصمیم بگیرید تا در آن زمینه قوي شوید.

هر قدمی که براي بهتر ظاهر شدن در زمینه هاي کلیدي بردارید، نتایج شما را در آن زمینه خاص بهتر می 

کند.هر چه کارتان را بهتر انجام دهید،بیشترخودتان را دوست می دارید وبه خودتان احترام می 

 احترام بگذارید، احساس بهتري پیدا می کنید.گذارید.هرچه بیشتر به خودتان 
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امروز، در مقایسه از هر زمانی بیشتر باید به آینده خود فکر کنید.باید انرژي و تالش بیشتري به خرج دهید 

تا رؤیاي آتی خود را به واقعیت در لحظه حال تبدیل نمایید. باید بهتر از هر زمانی خودتان را مدیریت کنید. 

 اقی که برایتان می افتد کنترل کامل داشته باشید.باید بر هر اتف

بزرگ ترین اشتباهی که ممکن است بکنید این است که فکر کنید جز خودتان براي شخص دیگري کار 

کنید. شما همیشه براي خودتان کار می کنید.از همان زمان که اولین شغل زندگی خود را انتخاب می کنید 

بدون توجه به اینکه چه کسی چک حقوق شما را امضاء می کند، شما در تا زمانی که بازنشسته می شوید. 

استخدام خود هستید. شما رئیس یک شرکت خدمات شخصی هستید که تنها یک کارمند دارید و آن یک 

کارمند کسی جز خود شما نیست. در بلند مدت، تحت تأثیر کارهایی که می کنید یا نمی کنید، میزان 

ازید.اگرحقوق بیشتري می خواهید، باید رو به روي نزدیک ترین آیینه به خود درآمدخود رامشخص می س

 بایستید وبا رئیستان مذاکره کنید.

اگر از هر بخشی از کارتان راضی نیستید، به خودتان مربوط است که آن بخش را تغییر بدهید. وقتتان را 

رئیس خودتان هستید. محدودیتی جز براي گله و شکایت کردن از آن هدر ندهید.شما مسئول هستید، شما 

 آنچه براي خود در نظر می گیرید وجود خارجی ندارد.

 یک تمرین

این جمله را تکمیل کنید کار شما این است که محل خالی را پر کنید اگر بتوانم.......به خوبی انجام بدهم، 

 می توانم همه مبلغ مورد انتظارم را به دست آورم .

ن موفق می شوید که کاري را فوق العاده عالی انجام بدهید.کار شما باید مورد نیاز شما در صورتی در کارتا

دیگران باشد و به آن بها بدهند. هر کاري را که دیگران می توانند به طرز عالی انجام بدهند، شما هم می 

 توانید آن را به طرز عالی انجام بدهید

خود را جمع می کنند و به یک باره حکم اخراج همه را بعضی از شرکتها به عنوان یک تمرین همه کارکنان 

صادر می کنند. بعد در اقدامی به منظور استخدام مجدد آنها، از هر کدام می پرسند براي شرکت چه می 

خواهند بکنند، چگونه می خواهند این کار را انجام بدهند، در ازاي کارشان چه مبلغی می خواهند و شرکت 

 مبلغی بر درآمدها خود می افزاید.در ازاي کار آنها چه 

همان طور که متوجه هستید، بسیاري از کارکنان در جریان این تمرین گیج می شوند.اغلب کارکنان قبالً 

 درباره کارشان این گونه فکر نکرده اند.
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بعد رئیس شرکت به کارکنان می گوید هر کدام باید با دیگران رقابت کنند و به هر کس که بهترین و 

 دترین راهکارها را ارائه دهد براي تصدي آن کار بخصوص انتخاب می شود.مفی

اگر شما در این موقعیت قرار می گرفتید و می خواستید ارزشمند ترین کاري را که براي شرکت انجام می 

دهید، مشخص سازید، چگونه خودتان را توضیح می دادید؟ چگونه خودتان را به استخدام کننده می 

 فروختید؟

حیت و توانمندي واقعی شما در کجاست؟ از چه توانمندیهایی برخوردارید که شما را از دیگران متمایز صال

می سازد؟ در آینده، توانمندیهاي شما چه می تواند باشد؟ کدام کار را با بیشترین صالحیت و توانمندي 

 انجام می دهید که شایسته حقوقی که دریافت می کنید، می شوید؟

 این سؤاالت می دهید براي دستیابی شما به موفقیت ضرورت دارد. پاسخی که به

در اینجا به یکی از مهم ترین اجزاي تغییر دادن فکر و اندیشه برخورد می کنیم. انسانهاي موفق همیشه کار 

مورد عالقه شان را انجام می می دهند.حتی اگر کسی به آنها پول ندهد، حاضرند که این کار را بکنند.از خود 

بپرسید :اگر به آن اندازه پول داشتم که می توانستم هر کاري را انجام دهم، چه شغلی را براي خود انتخاب 

 می کردم؟ببینید از چه کاري لذت می برید

نقطه شروع شناسایی استعدادهاي خاص و توانمندیهاي منحصر به فرد این است که به گذشته خود فکر 

ضایت خاطر را به شما داده است؟وقتی درس می خواندید، از کدام درس کنید. کدام کار بیشترین پاداش و ر

بیشترین لذت را می بردید؟ در چه درسی نمره بهتري می گرفتید؟ شما همیشه در کاري که از آن لذت 

 ببرید موفق تر می شوید.

تري یکی از نشانه هاي مناسب بودن کاري که می کنید این است که بخواهید درباره آن مطالب بیش

بیاموزید. بخواهید درباره اش بیشتر بخوانید و بدانید. درباره اش حرف بزنید. و در ضمن، به تحسین کسانی 

 بنشینید که در آن کار موفق شده اند.

ناپلئون هیل زمانی گفت که یکی از بزرگ ترین اسرار موفقیت این است که بدانید از انجام دادن چه کاري 

بعد راهی پیدا کنید که از ناحیه آن کار امرار معاش بکنید.اغلب اشخاص عکس  بیشترین لذت را می برید و

این کار را انجام می دهند. آنها کاري را که فکر می کنند مجبورند و باید، انجام می دهند تا پولی از آن به 

غاز، کار مورد دست آورند که به کار مورد عالقه شان بپردازند. و این در حالی است که شما باید از همان آ

 عالقه تان را انجام بدهید. این گونه مرتب در کار بهتر و باز هم بهتر می شوید.
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یکی از مهم ترین بخشهاي تغییر دادن طرز فکر این است که کیفیت شجاعت را در خود ایجاد کنید. باید 

ه مناسبی به سر می برید؟ شجاعت آن را داشته باشید که ببینید آیا کار مناسبی انجام می دهید؟ آیا در رابط

 شاید در مسیر اشتباه قدم برمی دارید.

بسیاري از مردم عمري را به انجام دادن کارهایی که دیگران می خواستند، گذراندند. زیرا هرگز شجاعت آن 

 را نداشته اند که کار مورد عالقه خود را انجام بدهند.

تعداد کافی برخوردارید، این را از کسی که شما را به اگر به هیچ وجه نمی دانید که در چه زمینه اي از اس

خوبی می شناسد سؤال کنید. کسانی که شما را می شناسند و به شما عالقه و توجه دارند اغلب به شما می 

 گویند که براي چه کاري مناسب هستید.

سی هستید.مهم اریک باتِرورت، در کتاب نیروي درون خود را کشف کنید، می نویسد :مهم نیست که چه ک

 این است که چه کسی می توانید بشوید

خود را آن طور که هستید، ببینید. باید رفتاري کامالً صادقانه داشته باشید، بپذیرید که کامالً مسئول 

 هستید.شما رئیس شرکت خدماتی خود هستید. بدانید که کس دیگري قرار نیست برایتان کاري بکند. 

و زمان شماست. این در ضمن کمیاب ترین منبع شما به حساب می آید.  ارزشمندترین دارایی شما وقت

شما زمان محدودي دارید و وقتی این زمان از دست می رود،دیگر نمی توانید آن را به دست آورید. زمان 

براي رسیدن به موفقیت امر ضروري است. زمان فاسد شدنی است. شما زمان خود را با نتایج و پاداشی که 

 د معاوضه می کنید.می خواهی

دالر 250000دالر معاوضه می کنند. بعضیها هم همین مدت را با  25000بعضیها زمان خود را در سال با 

معاوضه می کنند. و این در حالی است که ممکن است میزان تحصیالت و علم و اطالع یکسان داشته باشند. 

 اما یکی از آنها ده برابر دیگري درآمد کسب می کند.

 می خواهید آینده متفاوتی داشته باشید، باید زمان خود را در لحظه حال به شکل دیگري صرف کنید.اگر 

 و کار هر مورد در فعالیت چهار این.تمرکز ـ 4ـ بخش پذیري،3ـ تفاوت قائل شدن، 2ـ تخصصی کردن،1

 .دارند کلیدي و اساسی نقش دهید می ارائه که خدمتی یا محصول هر موفقیت براي و اي حرفه

*تخصصی کردن کار بدین معناست که در زندگی کاري خود چه کاري را می خواهید به بهترین شکل خود 

انجام بدهید. در آینده می خواهید در چه زمینه اي دقیق شوید؟ اگر بخواهید به رئیس حیطه فعالیت خود 

 برسید، چه باید بکنید؟
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رقبا جدا می کنید و رفتار متفاوتی را به نمایش می  *تفاوت گذاري بدین معناست که خودتان را از سایر

 گذارید. این گونه است که می توانید در مقایسه با رقبا به امتیاز و برتري برسید.

*در جریان بخش بندي، باید مشتریان ایده آل و آرمانی خود را شناسایی کنید. اینها چه کسانی هستند؟ 

و سالی دارند؟ درآمد و سطح تحصیالت آنها چقدر است؟ از  کجا هستند؟ چه وجه مشترکی دارند؟ چه سن

 چه سمت و تجاربی برخوردارند؟ و غیره. باید بدانید که مشتریان ایده آل شما چه کسانی هستند.

*انرژي خود را متمرکز سازید .باید بتوانید تمامی انرژیها و منابع خود را روي مشتریان و بازارهایی متمرکز 

 یشترین شانس موفقیت را دارید. تمرکز یک اصل ضامن موفقیت در همه زمینه هاست.کنید که در آن ب

شما فوق العاده هستید. شما با استعدادهاي منحصر به فرد تولد یافته اید.از توانمندیهایی برخوردارید که 

در واقع، این  میلیارد است. و 50دیگران از آن برخوردار نیستند.احتمال اینکه دو نفر مثل هم باشند یک به 

 هرگز اتفاق نمی افتد.

چیزي را به شانس و تصادف واگذار نکنید.منتظر معجزه نباشید. باید بدانید که همه چیز به شما بستگی 

دارد. از آنجایی که می دانید بقیه عمرتان را قرار است روي کاري صرف کنید، از قبل تصمیم بگیرید روي 

متمرکز شوید. می توانید از توانمندیهاي بالقوه خود استفاده کنید. به کاري که عاشقانه آن را دوست دارید 

 آنچه می خواهید، برسید.

باید براي زندگی خود معیارهاي سطح باال در نظر بگیرید. درباره حرفه تان مثبت بیندیشید، و به آینده خود  

جام بدهند، شما هم می توانید آن مثبت نگاه کنید. شما این را می دانید هر کاري را که دیگران به خوبی ان

را به همان خوبی انجام بدهید.وقتی به این نتیجه رسیدید که چه می خواهید، با تمام وجود براي تحقق 

 بخشیدن به آن بکوشید. در نتیجه شما موجود متوقف نشدنی می گردید.

 تمرینات عملی

 اس مهم ترین بودن می دهد؟( از چه کاري به واقع لذت می برید؟ کدام فعالیت به شما احس1

(اگر بتوانید در کاري به بیشترین توانمندي دست پیدا کنید، این کدام کار است؟ این کار را هدف خود قرار 2

 دهید و براي رسیدن به بیشترین توانمندي در این زمینه تالش کنید.

هر یک از این زمینه ها  ، شما در 10تا  1( حوزه هاي کلیدي در کار شما کدام هستند؟ براساس مقیاس 3

 در کجا قرار دارید؟

 ( کدام مهارت است که اگر آن را به دست آورید، بیشترین تأثیر را بر زندگی شما می گذارد؟4

www.te
ds
a.c

om

http://code-industry.net/
http://code-industry.net/
http://code-industry.net/


33 
 

 ( در چه زمینه اي در سطح بهترین هستید؟ بهترین اقدامی که در کارتان می توانید بکنید کدام است؟5

واحد انجام بدهید، کدام کار است که بیشترین فایده را به شما و  ( اگر بتوانید در تمام مدت روز یک کار6

 شرکت شما می رساند؟

( آرزوي قلبی خود را شناسایی کنید همان کاري را که براي انجام دادن آن، متولد شده اید. اگر بتوانید در 7

 زندگی خود یک کار عظیم انجام بدهید، آن کدام کار خواهد بود؟

 به اشخاص بها بدهید

 روابط شخصی خاك حاصلخیزي است که از آن تمام موفقیتها و پیروزیها نشئت می گیرد.

 بن استین

گروه مرجع شما اشخاصی هستند که شما خود را مشابه آنها در نظر می گیرید.در هر سازمان و تشکیالتی 

طرز لباش پوشیدنشان  که عضو باشید، بعد از مدتی، شما طرز تلقینها، رفتار، صحبت، امیدها و آرزوها و حتی

را فرا می گیرید. گروه مرجع شما نفوذ شدیدي بر شخصیتی که شما می شوید بر جاي می گذارند. و به طور 

 ناخودآگاه شروع به تغییر می کنید.

. مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر اندیشه و احساس شما اشخاصی هستند که در زندگی شما حضور دارند. 

که با اشخاص موفق معاشرت می کنند. شبکه شما از افرادي که آنها را می شناسید موفقها کسانی هستند 

تشکیل می شود. اینها کسانی هستند که می توانید بر آنها نفوذ داشته باشید و آنها هم متقابالً می توانند بر 

 شما نفوذ کنند

د.کسی دنبال کارمند می گردد درصد کارها در جوامع غربی و آمریکا از طریق تماس و ارتباط پر می شون85

و در شبکه ارتباطی خود موضوع را مطرح می سازد.موضوع دهان به دهان می گردد و در نتیجه کسی عهده 

 دار این شغل می شود.

بسیاري از اشخاص به این نتیجه رسیده اند که با وسیع تر کردن تماسهاي خود زندگی کاري شان را تغییر 

انتخاب می کردند، آدم مناسبی را پیدا کردند و به توصیه او به کار جدید داده اند.وقتی کار جدیدي 

 پرداختند.

وقتی در جلسه کمیته اي شرکت می کنید، عادت کنید که به راحتی دست را باال بیاورید. داوطلب شوید که 

ست، انجام کارهایی را انجام بدهید، داوطلب شوید مطالبی را بنویسید. داوطلب شوید کاري را که الزم ا

 بدهید.
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درصد اشخاص بیشترین کار را انجام می دهند. در هر  10قاعده از این قرار است:در هر سازمانی، کمتر از 

درصد کارها را انجام می دهند. هدف شما باید این باشد  80درصد اشخاص، بیش از  20کمیته اي کمتر از 

 درصد قرار بگیرید. 20یا  10که در جمع این 

میته ها برجسته ترین اشخاص را به خود جلب می کنند. اینها اشخاصی هستند که شما می مهم ترین ک

خواهید آنها را در شبکه خود داشته باشید. یکی از امتیازات مهم خدمت کردن داوطلبانه در یک کمیته براي 

کمیته حضور  انجمنی که در آن عضویت دارید این است که توانمندیهاي خود را به سایر اشخاصی که در آن

 دارند نشان می دهید.

اکثریت عظیم مردم می خواهند از هر تبادلی که با دیگران دارند بالفاصله براي خود بهره برداري کنند. اما 

 هدف شما باید یافتن راههایی باشد که بتوانید از خود مایه بگذارید و خدمت کنید.

رسیم:هر چه بدون داشتن انتظار متقابل از خودتان در اینجا به یکی از بزرگ ترین کشفیات همه اعصار می 

بیشتر مایه بگذارید، از منابعی که انتظارش را ندارید نصیب بیشتري می برید. شما هرگز نباید نگران دریافت 

پاداش و دستمزد باشید. هر چه بدون توقع و انتظار بیشتر از خود مایه بگذارید، بدون اینکه انتظار داشته 

 رداشت می کنید. شما از خود مایه بگذارید تا عالم هستی بقیه کارها را انجام بدهد.باشید بیشر ب

تدارك دیدن گروه مغز متفکر قدم مهمی براي ثروتمند شدن است. تشکیل جلسه دادن هفته اي یک بار یا 

که آنها را  بیشتر با این گروه، کلید رسیدن به موفقیت است. براي تشکیل گروه مغز متفکر به یک یا دو نفري

می پسندید و تحسینشان می کنید مراجعه کنید.این اشخاص باید به شما نگرش مثبت داشته باشند. می 

توانید براي آن جلسه دستورالعمل داشته یا نداشته باشید.به عبارت دیگر، جلسه شما می تواند ساختار 

بزنید.می توانید درباره کار خودتان  داشته یا نداشته باشد.می توانید درباره موضوعات خاص یا عمومی حرف

یا کار سایر اعضا حرف بزنید.اینها هیچ کدام مهم نیستند. همین که با اشخاص مثبت جلسه تشکیل می 

دهید به شما نیرو می دهد. از شما انسانی خالق تر می سازد و شما را نسبت به هر کاري که انجام می 

 دهید، مشتاق تر می کند.

گروه مغز متفکر میزان خنده اي است که به اتفاق تجربه می کنید.این معیار مهم در هر  یکی از عناصر مهم

رابطه اي است.اشخاصی که به اتفاق زیاد می خندند یکدیگر را بیشتر دوست دارند.بیشتر از یکدیگر حمایت 

 می کنند. شما از کسانی در زندگی خود بیشتر لذت می برید که با آنها بیشتر بخندید.

ترین کسی که می توانید با او گروه مغز متفکر را تشکیل دهید شریک زندگی شماست.زن و شوهر می  مهم

توانند قوي ترین گروه مغز متفکر باشند. وقتی دو نفر پیوسته در کنار هم باشند و کامالً از رؤیاهاي یکدیگر 
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از حدي که به تنهایی  حمایت کنند، ترکیب قدرتمندي را شکل می دهند و به مراتب در کنار هم بیش

 موفق شوند، موفق می گردند.

 هر چه با اشخاص مثبت بیشتري در ارتباط باشید، حاصل کارتان مثبت تر می شود.

اغلب موفقها در مراحل مختلف زندگی خود مرشدهایی دارند. کسی که شما او را می شناسید و او هم شما را 

در هر مرحله از زندگی می توانید از توصیه ها و تجربیات می شناسد و به طور منظم به شما کمک می کند .

کسی که چند قدم از شما جلوتر است استفاده کنید. بسیاري از مردم نمی دانند که یک مرشد چگونه بر 

 زندگی آنها تأثیر می گذارد.

را براي آنها اگر می خواهید دیگران را تحت تأثیر قرار بدهید، راه مستقیم آن این است که موفقیتهاي خود 

بازگو کنید. به آنها بگویید که چقدر باهوش هستید.اما راه غیر مستقیم، که بسیار مؤثرتر است، این است که 

نشان بدهید تحت تأثیر آنها قرار گرفته اید. هر چه بیشتر نشان بدهید که تحت تأثیر قرار گرفته اید، بیشتر 

 می توانید روي دیگران تأثیر بگذارید.

مستقیم براي اینکه دیگران شما را دوست بدارند این است که اول شما آنها را دوست بدارید. براي راه غیر 

 اینکه دیگران در مقام تحسین شما حرف بزنند به شما احترام بگذارند باید آنها را تحسین و احترام کنید.

ن می گوید هر چه بیشتر بکارید، به نظر می رسد که قانون جبران مستقیماً با روابط در ارتباط است. این قانو

بیشتر برداشت می کنید. هر چه بیشتر به دیگران خدمت کنید، دیگران به همان اندازه می خواهند به شما 

بیشتر خدمت کنند. وقتی به دیگران پیشنهاد کمک می دهید، آنها هم متقابالً به شما کمک می کنند.هر 

 چه بکارید، همان را برداشت می کنید.

شخاص می گویند می خواهند با اشخاص ثروتمند ازدواج کنند.اگر شما هم چنین خواسته اي دارید، گاه ا

بهتر است کاري کنید تا ثروتمند بشوید و آنگاه دیگران بخواهند با شما ازدواج کنند.اگر میخواهید جلوه 

 بیرونی بهتري داشته باشید،سعی کنیدجلوه درونی خودرا بهتر کنید.

ی کنند به باشگاهی بپیوندند و آنجا با اشخاص موفق و ثروتمند دوست شوند.اما این خیلی ها سعی م

اشخاص کارشان به جایی نمی کشد. اینها بدون تردید شکست می خورند.چرا؟ به این دلیل که همجورها 

یکدیگر را جلب و جذب می کنند.اشخاص طبیعتاً جلب کسانی می شوند که با آنها شباهت و همخوانی 

 د.دارن
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این را به خاطر بسپارید که روابط در حکم همه چیز هستند. باید تالش کنید تا خالق روابط باشید. باید همه 

راههاي ممکن را بررسی کنید تا روابط عالی و با کیفیت را شکل دهید و آنها را حفظ کنید.موفق ترین 

 را حفظ نمودند.اشخاص کسانی هستند که با موفقها رابطه برقرار کردند و این رابطه 

 تمرینات عملی 

نفر را که آشنا شدن با آنها به سود شماست، تهیه کنید.به هر یک از آنها نامه اي  10( فهرستی از اسامی 1

 بنویسید و به خاطر کاري که کرده اند تبریک بگویید.

یک بار از آنها دعوت  سه نفر را انتخاب کنید که با آنها بتوانید یک گروه مغز متفکر شکل دهید. بعد هفته اي

 کنید با شما صبحانه یا ناهار بخورند.

( دست کم به یک انجمن بپیوندید که به طور مرتب تشکیل جلسه می دهد. سعی کنید حتماً در این 3

 جلسات شرکت کنید.

( اشخاصی را که به طور مرتب با آنها معاشرت می کنید، بررسی کنید. آیا اینها اشخاص مناسبی هستند 4

 بتوانند گروه مرجع شما را تشکیل دهند؟ که

( برنامه بهسازي و رشد شخصی تدارك ببینید تا خودتان را تبدیل به کسی کنید که دیگران بخواهند با او 5

 رابطه داشته باشند.کنترل آینده خود را به دست بگیرید.

 ( در دوره هاي آموزشی سخنرانی براي عموم ثبت نام کنید.6

ه روابط شما با دیگران بخشکد.با مهم ترین اشخاص حاضر در زندگی خود در تماس و ( اجازه ندهید ک7

 ارتباط باشید.امروز به یکی از آنها زنگ بزنید یا با او مالقات کنید.

 مانند یک نابغه فکر کنید

 کاري کنید آنچه به ذهنتان می رسد، سودي عایدتان کند.کاري کنید به سود شما کار کند و نفعی به شما

برساند.به شرایط و امور نه به آن شکلی که هستند، بلکه به آن شکلی که می خواهید باشند فکر کنید.صرفاً 

 در رؤیا نشوید خلق کنید!

 ماکسول مالتز-
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سلول  20000میلیارد سلول دارد که هرسلول با  18ت انگیز شما شما یک نابغه بالقوه هستید.مغز حیر

دیگر در تماس است. این بدان معناست که امکان شمار فکر کردن شما بیش از همه مولکولهاي موجود در 

 عالم هستی است.

داري بزرگ ترین ثروتی که می توانید در اختیار داشته باشید در فاصله گوشهاي شماست.می توانید با بهره بر

 از قدرت مغز خود به آینده اي نامحدود دست پیدا کنید.

اگر صاحب یک شرکت هستید، داراییهاي اصلی تان ممکن است یک شبه از دستتان خارج 

شوند.ساختمانتان ممکن است در آتش بسوزد، اما اگر به کارکنان شما آسیب نرسد، می توانید به سمت دیگر 

شروع کنید.دارایی اصلی هر سازمانی افراد آن سازمان هستند که می توانند خیابان بروید و کارتان را از نو 

ایده هایی ارائه دهند که دیگران بخواهند با پرداخت پول خریدار آن باشند.توانایی تولید ثروت را توانمندي 

 ذهنی و نه توانمندي فیزیکی تعیین می کند.

با استفاده از مغز توانمند خود چیزهایی را خلق کنید منبع اصلی ثروت در روزگار ما دانش است..می توانید 

که دیگران خواهان خرید آن باشند.نکته جالب درباره دانش این است که می توانید آن را صدها هزار بار، 

حتی میلیونها بار، باز تولید کنید، بدون اینکه از ارزش آن کاسته شود.این کاالیی است که هر چه آن را 

 آن کاهش نمی یابد. مصرف کنید، ارزش

اغلب کمی بهبود در طرز فکر و عملکرد می تواند نتایج حیرت انگیز بر جاي بگذارد.نیازي به این نیست به 

دانشگاه بروید و سالها درس بخوانید و به حدي برسید که مداخل مورد نیاز خود را کسب کنید.گاه تغییري 

 نگیز بر جاي بگذارد.کوچک در کاري که می کنید، می تواند نتایج حیرت ا

اجازه بدهید مثالی بزنیم.اگر یک اسب در مسابقه اسب سواري به اندازه یک بینی از سایر اسبهاي جلو بزند، 

برابر سریع تر می  10برابر اسبی که دوم شده است جایزه می گیرد.آیا این بدان معناست که اسب اول  10

یع تر می دود؟ نه، اسب برنده تنها چند سانتی متر سریع تر دود؟ آیا دو برابر سریع تر می دود؟ ده درصد سر

 می دود.

به همین شکل، اگر اندکی اطالعات در زمان و مکانهاي مناسب داشته باشید، می تواند به شما امکان بدهد 

 که تفاوتی عظیم ایجاد کنید.گاه یک ایده ساده می تواند تمام زندگی شما را تغییر دهد.

واقعیت داشت، امروز ممکن است واقعیت نداشته باشد. آنچه امروز حقیقت دارد، سال  آنچه یک سال گذشته

آینده حقیقت نخواهد داشت.تنها راه مطمئن براي قرار گرفتن در صف مقدم حرفه اي که در آن کار می 

 کنید. کنید، این است که پیوسته علم و اطالعات جدید را بگیرید و آن را با آنچه امروز می دانید مقایسه
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درصد جدید  10چشمانتان را باز نگه دارید. تنها کاري که باید بکنید این است که ایده اي ارائه دهید که 

باشد.به تنها چیزي که احتیاج دارید ارائه کاال یا خدمتی است که اندکی با آنچه در گذشته وجود داشته 

 تفاوت داشته باشد.کمی بهتر یا کمی ارزان تر باشد.

ماً از بهره هوشی فوق العاده برخوردار نیستند. به جاي آن، نوابغ اشخاصی عادي هستند که از هوش نوابغ لزو

و فراست خود در مقایسه با سایرین بهتر استفاده می کنند. به عبارت دیگر، اگر بیاموزید که مانند نوابغ فکر 

ز سه وجه مشترك برخوردارند. شما می کنید، می توانید در ردیف آنها قرار بگیرید.به نظر می رسد که نوابغ ا

 توانید این سه وجه را بیاموزید و در زندگی خود آنها را لحاظ کنید.

اول، نوابغ ذهن باز دارند.کنجکاو هستند. سؤال می کنند، انعطاف پذیر هستند و براي حل مسئله شرایط 

به ایده ها و نقطه نظرها اجازه  مختلف را در نظر می گیرند.این طرز برخورد چونان درِ گشوده اي است که

 می دهد به ذهن خطور کنند. 

دوم، نوابغ با مسائل و تصمیمات به طور نظم دار برخورد می کنند. آنها در برخورد با هر مسئله سؤاالت بجا 

 می کنند.سؤاالتشان از یک نظم منطقی اي برخوردار است.

 ند.سوم، نوابغ با سلسله سؤاالتی با مسائل برخورد می کن

سؤال کردن ذهن شما را می گشاید و بر انتخابهایتان می افزاید. خالقیت شما را افزایش می دهد، تخیل و  

 تصور شما را وسیع تر می کند. با طرح سؤال، راحت تر می توانید به جواب برسید.

بالفاصله  اشخاصی که ذهنیت مکانیکی دارند نتیجه گیري شتابزده می کنند. به مسئله اي برمی خورند و

دنبال راه حل می گردند. وقتی دو اتفاق نزدیک به هم روي می دهد، فرض را بر این می گذارند که یکی از 

آنها دیگري را سبب شده است. آنها ضریب همبستگی را با علت در هم می کنند. وقتی تصمیمی می گیرند، 

 د کنند.دنبال نشانه اي می گردند تا آنچه را که تصمیم گرفته اند، تأیی

در برابر نتیجه گیري شتابزده مقاومت کنید. باید داوري شتابزده را کنار بگذارید.باید با سرعت کمتري 

 حرکت کنید و مانند نوابغ به طرح سؤال بپردازید. باید ذهن خود را باز نگه دارید.

ت هوشمندي شما یک موجود خلق کننده ایده هستید. خالقیت حق مادرزادي شماست. شما انسان به شد

هستید که دیده هاي جالب دارید و می توانید از آنها براي رسیدن به هدفها و بهبود بخشیدن به زندگی تان 

استفاده کنید. حتی اگر مدت زمانی طوالنی از خالقیت خود استفاده نکرده اید، که اغلب مردم این کار را 

رض ایده هاي بیشتري قرار بگیرید، احتمال اینکه نکرده اند، می توانید کارتان را شروع کنید. هر چه در مع

 در معرض ایده مناسب قرار بگیرید افزایش می یابد.
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درصد تصمیماتی که می گیرید اشتباه است و این را گذشت  70به گفته انجمن مدیریت آمریکا، دست کم 

تصمیمات اشتباه می درصد یک میانگین است. بعضیها بیش از این اندازه  70زمان ثابت می کند.این رقم 

مورد آن در  7تصمیمی که می گیرید،  10گیرند. اما می توانید به طور متوسط به این نتیجه برسید از هر 

 بلند مدت اشتباه از آب درمی آیند.

مهم ترین الزمه موفقیت کیفیت انعطاف پذیري است، که در این میان انعطاف پذیري در طرزي که فکر می 

ري برخوردار است. انعطاف پذیري به تمایل شما به تغییر کردن و آزمودن چیزهاي کنید از اهمیت بیشت

جدید اشاره دارد. انعطاف پذیري بدین معناست که بخواهید نقطه نظرهاي قدیم را کنار بگذارید و شیوه هاي 

 نو را برگزینید.

منابع اطالعاتی شما به سرعت دانش و اطالعات در حوزه کاري شما هر دو یا سه سال دو برابر می شود. تمام 

 کهنه می شوند. براي احتراز از این موقعیت باید پیوسته به علم و اطالعات جدید دست پیدا کنید.

براي اینکه در رأس حرفه خود قرار بگیرید، باید دست کم روزي یک ساعت کتاب و نشریه بخوانید و نکات 

به طور مرتب مرور کنید. روي آنچه خوانده اید فکر کنید. برجسته آنها را یادداشت کنید. یادداشتهاي خود را 

 به این فکر کنید که چگونه می توانید آموخته هاي خود را در عمل پیاده کنید.

تا حد امکان در دوره هاي آموزشی شرکت کنید. بسیاري از برنامه هاي آموزشی جا افتاده اند و می توانند به 

ي آموزشی را اجرا می کنند اغلب از مهارتهاي مطلوب و علم و اطالع شما کمک کنند. کسانی که برنامه ها

 کافی برخوردارند و می توانند سریع تر و راحت تر مطالب را به شما تعلیم بدهند.

هر چه بیشتر بیاموزید، بیشتر کسب درآمد می کنید. هر چه دانش شما بیشتر باشد، با شجاعت و اطمینان 

خود را مورد استفاده قرار بدهید. هر چه شجاعت و اطمینان شما بیشتر شود، بیشتري می توانید مهارتهاي 

 عزت نفستان افزایش می یابد. و این گونه در هر کاري که بکنید توقف ناپذیر می شوید.

 تمرینات عملی

 ( از امروز کتابخانه شخصی خود را در زمینه اي که فعالیت می کنید شکل بدهید.1

غیر مترقبه خود را در کاري که می کنید ارزیابی نمایید.آیا می توانید از اینها به  ( موفقیتها و شکستهاي2

 سود خود استفاده کنید؟

( با هر یک از مسائل زندگی خود برخورد نظم دار داشته باشید. تصور کنید که راه حل دقیقاً عکس آن 3

 کاري است که در حال حاضر انجام می دهید.
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نقطه نظرهاي جدید آشنا کنید.سؤاالت گوناگون بپرسید.توجه داشته باشید که  ( پیوسته ذهن خود را با4

 ممکن است شما در اشتباه باشید.

 ( به نوارهاي آموزشی در حالی که در اتومبیل خود نشسته اید گوش بدهید.5

ر این (زمینه اي را انتخاب کنید که تخصص بتواند به شما کمک کند تا با سرعت بیشتري پیشرفت کنید. د6

 زمینه هر مطلبی را که امکان پذیر است، بیاموزید.

(تنها با اشخاص مثبت، خوش بین، خالق و شاد معاشرت کنید. اگر می خواهید برنده شوید، با برندگان 7

 پرواز کنید.

 از نیروهاي ذهنی خود استفاده کنید

کسی دریانوردي نکرده است، توانمندیهاي بالقوه اشخاص معمولی چونان اقیانوس عظیمی است که در آن 

قاره جدیدي است که هنوزکشف نشده است، دنیاي پر از امکاناتی است که انتظار می کشد تا از آن براي 

 رسیدن به عظمت استفاده شود.

 برایان تریسی-

براي اینکه اندیشه خود را تغییر بدهید و به نقطه نظرهاي جدید برسید، باید تصویرسازي کنید که می 

 چه کسی بشوید، چه کاري را بکنید و به کجا برسید خواهید

قبالً درباره پنداره ایده آل با شما صحبت کردم. براي رسیدن به این پنداره باید پنج سال آینده خود را در 

نظر بگیرید و تصور کنید که به همه خواسته هاي خود رسیده اید.اگر به ایده آلهاي خود برسید، زندگی تان 

ایی برخوردار خواهد بود؟ در کجا خواهید بود؟ چه کسی با شما خواهد بود؟ چه کاري را انجام از چه ویژگیه

 می دهید؟ درآمدتان چقدر است؟ و غیره و غیره.

آن گاه به امروز و شرایط جاري بازمی گردید. به اقداماتی فکر می کنید که براي استفاده از فرصتهاي مطلوب 

وانع و مشکالت غلبه کنید.این طرز استفاده از اندیشه خالق است. این گونه می توانید انجام بدهید تا بر م

است که می توانید مسائل خود را حل کنید، موانع ذهنی را از میان بر دارید و سریع تر به خواسته هاي خود 

 برسید.

ها استفاده سه عامل مهم براي آزاد کردن خالقیت وجود دارد. می توانید در هر کاري که می کنید از آن

نمایید.اینها عبارت اند از:اول، هدفهاي کامالً مطلوب؛ دوم، مسائل فشارآورنده؛و سوم، سؤاالت دقیق و جهت 

 دار.
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اولین عامل، هدفهاي کامالً مطلوب است.دقیقاً باید بدانید که چه می خواهید، زمانی را براي رسیدن به هدف 

باشد و بعد برنامه اي براي دسترسی به آن مشخص سازید. خود مشخص سازید. هدف باید قابل اندازه گیري 

رابطه اي میان شدت داشتن علم و اطالع از هدف و شمار ایده هایی که براي دستیابی به آن فراهم می 

 آورید وجود دارد.

یکی از روشهاي قدرتمند هماهنگی بخشیدن به فعالیتهاي ذهن و فعال کردن نیروهاي خالق این است که 

خود را همه روزه صبحها به زمان حال ساده بنویسید. باید دقیقاً وانمود کنید که به هدفهاي خود هدفهاي 

دست یافته اید. بعد از نوشتن هر هدف، لحظاتی وقت بگذارید و آن را طوري نگاه کنید که انگار پیشاپیش به 

خارجی پیدا کرده است.بعد  آن دست یافته اید.هر هدف را در ذهن خود به گونه اي ببینید که انگار وجود

 لبخندي بزنید، آرام بگیرید و رها سازید.

با نوشتن و بازنویسی هدفهایتان، آنها را عمیق و عمیق تر به ذهن نیمه هشیار خود می دهید. و در نقطه اي 

رسیدن ذهن فراهشیارتان را فعال می سازید. در این زمان، می توانید اشخاص و موقعیتهایی را که شما را در 

 به خواسته هایتان کمک می کنند، به خود جلب نمایید.

احساسات و عواظف حرف اول را می زنند. هر چه با شدت بیشتري هدفی را جست و جو کنید، به راحتی 

بیشتري تحقق پیدا می کند.به این فکر کنید که اگر به هدفتان برسید، چه احساسی پیدا می کنید. آیا 

سودگی خیال یا نشاط می کنید؟ این احساس هر چه باشد، سعی کنید حاال هم آن احساس افتخار، شادي، آ

 را احساس کنید، انگار که به هدف خود دست یافته اید.

اگر می خواهید پول بیشتري به دست آورید و به سطح زندگی باالتري برسید، تصور کنید که به این خواسته 

اهید داشت. چشمان خود را ببندید و این احساس را تصور خود دست یافته اید. تصور کنید چه احساسی خو

 کنید.

وقتی بتوانید تصویر ذهنی روشن هدفتان را با همان احساسی که در صورت دست یافتن به هدف پیدا می 

کنید ترکیب نمایید، نیروهاي متعالی تر ذهن خود را فعال می کنید. نیروهاي خالقه ذهن را به کار می 

و بصیرتی دست پیدا می کنید تا از آن براي رسیدن به هدفتان با سرعتی به مراتب بیشتر  اندازید، به بینش

 استفاده کنید.

عامل دومی که خالقیت شما را آزاد می کند و ذهن مثبت شما را فعال می سازد، مسائل فشارآورنده 

ن خود به بهترین شکل هستند.تنها وقتی فشار مسائل را تجربه کنید، انگیزه اي پیدا می کنید که از ذه

 استفاده نمایید.
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در برخورد با مسئله به تنها بخشی از آن که کنترل دارید، پاسخ و واکنش خودتان به مسئله است. اشخاص 

 مؤثر و موفق با مسائل برخورد مثبت و سازنده می کنند.

 ت می بخشند. مسائل در انواع و اقسام خود بهترین کیفیات شما را به میان می کشند. به شما قدر

 راهی براي افزایش توانمندي حل مسائل و آزاد کردن خالقیت این است که روي کاغذ فکر کنید. 

همه مشکالت، موانع، چالشها یا عواملی که مانع از آن می شوند به خواسته تان برسید، باید تعریف شوند و 

درست، نیمی از درمان است.گاه به شکل مکتوب درآیند.همان طور که در علم پزشکی می گویند، تشخیص 

وقتی می خواهید مسئله اي را تعریف کنید، به این نتیجه می رسید که یک مسئله نیست، بلکه خوشه اي از 

مسائل است. یعنی یک مسئله ي بزرگ است که اطراف آن را مسائل کوچک تري احاطه کرده است. اغلب 

در اغلب موارد، قبل از اینکه مسائل کوچک تر حل مسائل، از مجموعه مسائل کوچک تري تشکیل می شوند. 

 شوند باید مسئله اصلی حل شود.

هرگز از مسائل کاري تان شکایت نکنید. شما باید سپاسگزار این مسائل باشید.اگر در کارتان هیچ مسئله اي 

جاي  نمی داشتید، شغلی هم نداشتید. وقتی اشخاص نمی توانند مسائل کاري خود را حل کنند، به سرعت

خود را به کسانی می دهند که بتوانند این مسائل را حل و فصل کنند. وقتی شما یک حالل مسئله عالی 

 شوید، به سرعت ارتقاي رتبه پیدا می کنید تا مسائل بیشتري را حل و فصل کنید.

:تا چه از حاال به بعد خود را یک مسئله حل کن بدانید. تنها سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است

 اندازه در حل مسئله تبحر دارید؟

 هدف شما باید این باشد که در حل کردن مسائل، در سطح عالی قرار بگیرید.

سومین روش براي فعال کردن خالقیت طرح سؤاالت دقیق وجهت دار است.سؤاالت بجا باکلمات وجمالت 

ده کنید، باید از خود سؤاالت جدي عالی، ذهن شما رافعال میسازد. براي اینکه از نیروي خالق خود استفا

 بپرسید، و بعد جوابهایتان را مورد سؤال قرار بدهید.

 گاه پاسخ شما به بزرگ ترین مسئله اي که دارید این است که به آن برنامه ادامه ندهید.

د کار شما این است که خودتان را سرمایه گذاري کنید، به طوري که بیشترین بازدهی را در قبال انرژي خو

به دست آورید.شما زندگی و زمان خود را به هزاران شکل مختلف می توانید صرف کنید. شما ارزشمندترین 

منبع خود هستید. و همیشه باید این منبع را جایی سرمایه گذاري کنید که بیشترین بازدهی را به شما 

 بدهد.
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ازند. شناسایی این محدودیتها در . تنگناها و محدودیتهایی وجود دارند که سرعت کار شما را مشخص می س

 محیط اغلب به شما کمک می کند تا براي از میان برداشتن آنها اقدام کنید.

براي مثال، فرض کنیم که می خواهید درآمد خود رادر سه تا پنج سال آینده دو برابر کنید. براي اطالع از 

« ین حاال درآمد من دو برابر نیست ؟چرا هم» محدودیتهایی که در این خصوص وجود دارد از خود بپرسید 

با خود صادق باشید.چرا شما پیشاپیش دو برابر درآمد امروز را به دست نمی آورید؟ چه عاملی مانع این کار 

است؟ از جمع همه مشکالت و محدودیتها، کدام محدودیت از همه مهم تر است و مانع از آن می شود که به 

 هدف خود برسید؟

در مورد محدودیتها هم بطرزي استفاده کنید.دراین مفهوم، این  20به  80نید ازقانون به نظرمیرسد بتوا

درصد محدودیتهایی که مانع ازپیشرفت شمامیشوند،دردرون شما قرار دارند.این  80قانون میگوید 

 محدودیتها مربوط به شما هستند وکاري به شرایط ومحیط ندارند.

قب نگه می دارند در دنیاي بیرون از شما وجود دارند. اغلب اشخاص درصد عواملی که شما را به ع 20تنها 

فکر می کنند موانع و مشکالتی که با آن رو به رو هستند جنبه بیرونی و محیطی دارند. اما اغلب این طور 

نیست. اغلب دالیلی که مانع از آن می شوند نتوانید به سرعت حرکت کنید، نداشتن مهارت، توانمندي و 

 مطلوب است.کیفیات 

راهی براي اطالع از این مطلب که آیا محدودیت درونی یا بیرونی است این است که به پیرامون خود نگاه 

کنید و ببینید آیا اشخاص دیگري هم وجود دارند در ازاي کار مشابه شما، دو برابر شما عاید خود می سازند؟ 

 انید که مشکل بیرونی نیست، بلکه درونی است.اگر کسانی وجود دارند که دو برابر شما درآمد دارند، بد

شما داراي انواع هوش هستید که می توانند از شما یک نابغه بسازند.قبل از هر کار باید هوش غالب خود را 

 پیدا کنید و بعد از این هوش در زمینه هاي مختلف استفاده نمایید.

 هوش کالمی

کردن و احاطه شما بر زبان را می رساند. توانایی  اولین هوش شما هوش کالمی است. این توانایی صحبت

استفاده درست از زبان رابطه نزدیکی با موفقیت در همه زمینه هایی دارد که باید با دیگران ارتباط برقرار 

سازید. در هر جامعه اي، رابطه مستقیمی میان سلیس صحبت کردن و درآمد وجود دارد. با یادگیري بهتر 

 ید بر شمار مشتریان خود بیفزایید.صبحت کردن، می توان
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هر چه کلمات بیشتري بدانید، و هر چه کالم بیشتري را درك کنید، ایده ها و اندیشه هاي پیچیده بیشتري 

را شکل می دهید. هر چه فرهنگ لغات شما بهتر باشد، دیگران برایتان ارج و قرب بیشتري قائل می شوند. 

 می شما معیار اصلی هوش و فراست شماست.به همین دلیل است که مهارتهاي کال

 هوش ریاضی

دومین معیار اندازه گیري بهره هوشی، هوش ریاضی است. این توانایی شما را براي استفاده از اعداد، جمع و 

تفریق و ضرب و تقسیم نشان می دهد. در کار تجارت، این میزان توانایی شما را در خواندن صورتحسابهاي 

. هر چه درباره قیمتها، هزینه ها، مخارج و نسبتهاي مالی علم و اطالع بیشتري داشته مالی مشخص می سازد

 باشید، تصمیمات بهتري می توانید بگیرید و ارزشمندتر می شوید.

 هوش فیزیکی 

سومین زمینه تأثیرگذار براي رسیدن به نبوغ، هوش فیزیکی است. این هوش و فراستی است که قهرمانان 

ن بهره فراوان دارند. ممکن است دانش آموزي در مدرسه در زمینه هوش ریاضی و کالمی بزرگ ورزشی از آ

با کمبود رو به رو گردد، اما یک ورزشکار عالی بشود. هر چند این توانمندي روي برگه گزارش کارکرد دانش 

 آموز در مدرسه نشان داده نمی شود.

ي جسمانی استعداد ندارند، خودشان را ارزان می خیلی ها با تصور اینکه در ورزش یا برخی از فعالیتها

فروشند. خبر خوش این است که با تعلیم مؤثر و تمرین کافی می توانید در انواعی از ورزشها به خوبی ظاهر 

شوید. همه چیز بستگی به میل و خواسته شما دارد. شما از توانمندي جسمانی به مراتب بیشتر از حدي که 

 رید.تصور می کنید، برخوردا

 هوش موسیقی

چهارمین هوش شما می تواند هوش موسیقی باشد. ممکن است موزارت یا بتهوون درورزش یا درس مدرسه 

ضعیف ظاهر شوند وبا این حال بتوانند بهترین آهنگهاي ممکن را بسرایند.بسیاري ازموسیقیدانها و 

 آوازخوانان درمدرسه موفق نبودند،اما درموسیقی به موفقیت رسیدند.

 فضایی  وش دیداريه

 ها انگاره و حالتها اشکال، خلق و دیدن در را شما توانایی این.است فضایی  پنجمین هوش، هوش دیداري

 توجه قابل فضایی  هوش دیداري از اغلب نقاش، یک مهندس، یک آرشیتکت، یک. دهد می نشان

 .برخوردارند
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 خود ببیند و بعد آن را روي کاغذ ترسیم کند.براي مثال، یک آرشیتکت ممکن است نقشه را ابتدا در ذهن 

از این هوش می توانید براي مجسم کردن و دیدن هدفها در ذهن استفاده نمایید. این هوش را می توانید با 

 تمرین افزایش دهید.

 هوش میان فردي

ن ششمین هوش، هوش میان فردي است. این هوشی است که در اغلب جوامع مترقی طالب و خریدار فراوا

دارد. این هوش توانمندي برقراري ارتباط، مذاکره، نفوذ کردن و متقاعد نمودن دیگران را نشان می دهد. 

نشانه هاي این هوش داشتن حساسیت فراوان براي اندیشه ها، احساسات، انگیزه ها و امیال دیگران است. 

ي زیاد برخوردارند.کسانی که مدیران موفق، رهبران گروهها و حتی افسران ارتشی اغلب از هوش میان فرد

بتوانند دیگران را به خرید تشویق و متقاعد کنند اغلب از هوش میان فردي فراوان بهره دارند و بدین لحاظ 

 طالب فراوان دارند.

 

 هوش درون شخصی

هفتمین نوع هوش، هوش درون شخصی است. این هوش میزان توانمندي شما را براي آگاه شدن از خود، 

کسی هستید و چه کسی نیستید، مشخص می سازد.با این هوش دقیقاً می دانید که چه می اینکه چه 

خواهید و چه نمی خواهید. می توانید براي خود هدفهایی در نظر بگیرید و براي تحقق آنها برنامه ریزي 

هتر کنید. هر چه میزان خودآگاهی شما بیشتر باشد، بیشتر می توانید خودتان را درك کنید. هر چه ب

خودتان را درك کنید، خودپذیري بیشتري به دست می آورید.هر چه خود پذیري بیشتري به دست آورید، 

بیشتر خودتان را دوست می دارید و به خود احترام می گذارید. هوش درون شخصی براي داشتن زندگی 

 موفق بسیار مهم است. این هوش را می توانید با تمرین تقویت کنید.

 هوش کارفرمایی

هشتمین نوع هوش، هوش کارفرمایی است. این توانایی شما را در دیدن فرصتهاي بازاري و آن گاه استفاده 

 از منابع مختلف براي تولید کاالها و خدماتی که بتواند در بازار به فروش رود را مشخص می سازد.

 هوش شهودي

نبودن یک موقعیت است. به  نهمین نوع هوش، هوش شهودي است.این توانایی حس کردن درست بودن یا

 کمک این هوش می توانید دیگران را به سرعت و دقت داوري کنید
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خیلی ها به راحتی شخصیتها و منشهاي دیگران را ارزیابی می کنند و در عرض چند ثانیه مالقات با 

 اشخاص، علم و اطالع فراوانی از آنها به دست می آورند.

قرار می گیرد. اما وقتی مردان و زنان در آزمون اندازه گیري هوش  شم زنان بیش از شم مردان مورد توجه

شهودي شرکت می کنند، هر دو در یک حد ظاهر می شوند.اما چرا و چگونه است که به شم زنان تا این حد 

توجه می شود؟ علتش این است که زنان بیش از مردان به شم و شهود خود گوش فرا می دهند و براي آنها 

 می شوند.ارزش قائل 

 هوش انتزاعی 

دهمین هوش شما، هوش انتزاعی و مجرد است.این نوع هوشی بود که اینشتین از آن بهره فراوان داشت. 

اینشتین توانست خود را سوار بر یک شعاع نور ببیند و در نتیجه آن نظریه نسبیت را بیان کند، و این قانون 

 علم فیزیک را متحول ساخت.

ه در زندگی به یک ایده یا تصویر ناگهانی پی می برید که عوامل متعددي را به شکل اغلب اتفاق می افتد ک

جدیدي ارائه می دهند. این کار می تواند ایده جدیدي در فعالیت اقتصادي به دست دهد. به عنوان مثال، 

ده توجه می توان به رِي کراك اشاره کرد که به بررسی روشهاي تولید انبوه همبرگر و سیب زمینی سرخ کر

واحدي مک دونالد 30000کرد و نتیجه آن شکل گیري همبرگر مک دونالد بود. این گونه بود که شرکت 

 صورت خارجی پیدا کرد.

با رشد و بسط دادن ترکیبات منحصر به فرد هوشی خود، می توانید به سطحی عالی برسید.ابتدا باید  

د امتیازي بدهید.بعد باید ببینید در چه زمینه اي هوشهاي خود را ارزیابی کنید و بعد در هر کدام به خو

بیشترین امتیاز را دارید. بعد باید به پیرامون خود نگاه کنید و ببینید با توجه به ترکیب هوشی خود چه می 

 توانید بکنید که بیشترین موفقیت را به دست آورید.

ه عبارت دیگر، میتوانید با گوش سه طریق براي یادگیري دراختیار دارید: شنیداري، دیداري ولمسی.ب 

دادن،دیدن ویا احساس کردن مطالب را بیاموزید.همه ي اشخاص از ترکیبی از این سه براي یادگیري 

 استفاده میکنند، اما درضمن هرکس یک روش را بیشتر ترجیح میدهد.

ات را پردازش می دیداریها دوست دارند که اشیا را پیش روي خود تماشا کنند. آنها با چشمان خود اطالع

کنند.قدرت دید عالی دارند ،در خواندن مهارت دارند. وقتی با آنها مطلبی را که در یک نشریه چاپ شده 

است در میان می گذارید، می خواهند آن نشریه را به آنها بدهید تا آن را بخوانند. این اشخاص در ضمن از 
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 50زدن درباره اشیا، آنها را ببینند.دیداریها گرفتن عکس خوششان می آید.ترجیح می دهند به جاي حرف 

 درصد مردم را تشکیل می دهند.

یادگیرنده شنیداري دوست دارد به صحبت دیگران گوش بدهد. از گوش دادن به نوارهاي آموزشی لذت می 

برد. موسیقی وسخنرانیها را دوست دارد، و از شرکت در همایشها استقبال می کند. این اشخاص دوست 

 که مطالب برایشان توضیح داده شود.دارند

 یادگیري با انجام دادن

سومین سبک ترجیحی یادگیري از نوع لمسی است. به عبارت دیگر، با انجام دادن و لمس کردن مطالب را 

می آموزید. براي لمسیها نشستن در یک گوشه دشوار است. آنها دوست دارند که فعال باشند، می خواهند 

 ند.اغلب به نوشته ها و دستورالعملهاي شنیداري کاري ندارند.چیزها را امتحان کن

این اشخاص را در زمینه هایی که به مهارت دستی احتیاج دارند، می بینید، به عنوان مثال، می توان به 

 نجاري، مکانیکی، ساختمان سازي و یا حتی راندن اتومبیل و کامیون اشاره کرد.

شدن با جهان کدام است؟ مهم این است کاري که در بیرون می کنید  ترجیح شما براي یادگیري و رو به رو

 با آنچه در دورن شما وجود دارد هماهنگ باشد.

 ایده ها به شما انرژي می دهند 

براي آزاد کردن نیروهاي بالقوه ذهن خود، دو کار باید بکنید.اول، بدانید شما به شدت هوشمند هستید و 

ه قدري استفاده کنید تا طبیعت دوم شما بشوند. مانند عضله که با تمرین رشد دوم، از نکته هاي ارائه شده ب

 می کند و قوي می شود، ذهن شما هم در هر جلسه تمرین رشد می کند و قدرت پیدا می کند.

 تمرینات عملی

جواب  20(مهم ترین هدف یا مسئله خود را به شکل یک سؤال در باالي صفحه بنویسید.و بعد دست کم 1

 ي آن در نظر بگیرید.برا

( فهرستی از مهم ترین مسائل و موانع دستیابی به هدف تهیه کنید. ساده ترین و مستقیم ترین راه حل 2

 کدام است؟ 

 «چرا تاکنون به این هدفم نرسیده ام :»( به مهم ترین هدف خود فکر کنید و بپرسید 3
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ید انجام بدهید که این محدودیتها را از میان ( عوامل محدود کننده را در نظر بگیرید. چه کاري می توان4

 بردارید؟

(در چه هوشهایی قوي تر هستید؟ چگونه می توانید زندگی و کارتان را به شکلی سازماندهی کنید که از 5

 این هوش بیشتر استفاده کنید؟

 دهد؟ ( در گذشته در چه زمینه اي قوي بوده اید؟ کدام فعالیت بیشتر به شما احساس مهم بودن می6

( کدام بخش از فعالیتهاي شما بیشترین بازدهی روي انرژي را ایجاد می کند.چگونه می توانید زندگی و 7

 کارتان را به نحوي قوام بخشیدکه در این زمینه ها وقت بیشتري صرف کنید؟

 اندیشه خود را در خدمت بگیرید

 می قرار خود الشعاع تحت را مسئله که قدرتمند چنان آن است، نهان مناسبی فرصت مسئله هر در 

شناسایی نمودند و آن را به  را اي مسئله که کردند خلق کسانی را موفقیت هاي حماسه ترین بزرگ.دهد

 ژوزف سوگارمن-      . فرصتی مناسب تبدیل کردند

 

مسئولیت اصلی شما این است که کنترل کامل اندیشه خود را به دست بگیرید و کالم و اندیشه خود را 

متوجه چیزهایی بکنید که خواهان آنها هستید. هم زمان با آن نباید به آنچه نمی خواهید فکر کنید. این 

 فرمول ساده کلید واقعی سالمتی، خوشبختی و موفقیت شخصی است.

باید به هر اتفاقی که پیرامون شما می افتد به طور مثبت فکر کنید و به آنچه می خواهید اتفاق بیفتد نظر 

باشید، اما به مسائل و مشکالت فکر نکنید.هدف این است که به این طرزاندیشیدن عادت کنید. می داشته 

 توانید با تکرار، این عادت را بیاموزید. 

این بدان معنا نیست که همیشه شاداب و با نشاط باشید. اما داشتن نگرش مثبت مستلزم آن است که با 

 ا اشخاص عادي برخورد مؤثرتري داشته باشید.مسائل ناچاري زندگی روزانه، در مقایسه ب
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مسائل و مشکالت پایان نیافتنی هستند. شکست و نومیدي در تمام مواقع دامنگیر همه می شود. تنها چیزي 

که بر آن کنترل دارید پاسخی است که به حوادث استرس دار می دهید. وقتی با مسئله اي برخورد منفی یا 

کنشهاي عصبی را به کار می اندازید که خالق ترین بخشهاي ذهن شما را خشمگینانه می کنید، سلسله وا

 سرکوب می کند.

*احتماالً بزرگ ترین مانع ایجاد یک زندگی خوب و عالی باورهاي خود محدود کننده است. یک باور 

ي یا خودمحدود کننده، ایده و نقطه نظري است که خود را به لحاظ زمان، استعداد، هوش و فراست، توانمند

فرصت مناسب محدود می بینید. در نتیجه این باورها که احتماالً اغلب آنها هم واقعیت ندارند، نمی توانید به 

 آن زندگی اي که شایسته و سزاوار آن هستید دست پیدا کنید.

ی براي رها کردن خود از این ترمزهاي منفی، باید اندیشه خود را درباره کسی که هستید تغییر دهید و زندگ

 را در ذهن تصویرسازي کنید که هفته، ماه، سال و یا پنج سال آینده می خواهید به آن برسید.

با درآمد خود شروع کنید.می خواهید در یک سال، دو، سه یا پنج سال آینده چه مبلغی درآمد داشته باشید؟ 

خواهم درآمد دارند، و  به اطراف خود نگاه کنید و ازخودبپرسید: چه کسان دیگري به آن اندازه که من می

آنها در مقایسه با من چه کار متفاوتی صورت می دهند؟ میدانید یا از جوابتان مطمئن نیستید، بروید و این 

 را از خود آنها سؤال کنید. کاري را که الزم است، انجام بدهید.

ا به دست آورید؟ چه کاري می از کدام دانش، مهارتها و توانمندیها باید برخوردار باشید تا بتوانید این مبلغ ر

توانید بکنید که به این سطح از درآمد برسید؟ در شرکتی که کار می کنید چه سمتی می توانید داشته 

 باشید؟ 

*زندگی عالی و بی کم و کاست خود را تصور کنید. اگر محدودیتی نمی داشتید، چگونه دوست داشتید 

دوست داشتید در چگونه خانه اي زندگی کنید؟ چگونه زندگی کنید؟ اگر به لحاظ مالی مستقل بودید، 

اتومبیلی را دوست داشتید که برانید؟ چگونه زندگی اي را مایل بودید براي افراد خانواده تان تدارك ببینید؟ 

در طی مدت هفته، ماه و سال دوست داشتید چه فعالیتهایی داشته باشید؟ چه مدتی را دوست داشتید 

د؟ و به کجا دلتان می خواست بروید؟ دوست داشتید چه کار کنید؟ از چه فعالیتی صرف تعطیالت خود بکنی

بیشترین لذت را می برید؟ اگر مجبور می شدید یک ماه از کارتان کناره بگیرید، و اگر به اندازه کافی پول 

 می داشتید، این فرصت را چگونه می گذراندید؟
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ی ایده آل خود دخالت دهید. این را بخشی ادامه دار از *خانواده خود را در کار طراحی سبک و طرز زندگ

روابط خود بدانید. هر چه شمار بیشتري در تصمیم گیریهاي شما دخالت داشته باشند، براي رسیدن به 

 هدفهایی که تعیین می کنید متعهدتر عمل می کنند.

اندازه کار می کند و  چند وقت پیش، یکی از دوستان خود من با زن و فرزندانش صحبت کرد که بیش از

نمی تواند به اندازه اي که مایل است با خانواده اش در ارتباط باشد. همه و از جمله فرزندان کمسالش نظر 

 خود را دادند.

  

در نتیجه این گفت و گو، توانستند درباره زمان و طرز زندگی خود تصمیم گیري کنند. تصمیم بر این شد که 

بزرگ تري اسباب کشی کنند که حیاط بزرگ تري داشته باشد. او هفته کاري  از شهر خارج شوند، به خانه

ساعت را در شهر کار کند و  12تا  10خود را سازماندهی مجدد کرد، به طوري که در هفته چهار روز، روزي 

بعد هفته اي یک روز هم سه تا چهار ساعت در دفترش در خانه کار کند. نتیجه آن شد که این دوست من 

 نست وقت بیشتري را با افراد خانواده اش صرف کند. درآمد او هم با توجه به این برنامه افزایش یافت.توا

ایده آل خود را به واقعیت تبدیل کنید وقتی می نشینید و طرز و سبک زندگی ایده آل خود را طراحی می 

به تفاوتهاي موجود در آن پی کنید، می توانید آن را با کاري که امروز انجام می دهید مقایسه نمایید و 

 ببرید. بعد می توانید تصمیم بگیرید که طرز زندگی فعلی خود را به زندگی ایده آلتان نزدیک تر کنید.

وقتی براي خود برنامه ریزي شخصی می کنید، دقیقاً اعالم کنید تا تاریخ معینی در آینده می خواهید به چه 

ه نظر کنید و تصور کنید که به همه هدفهاي خود رسیده اید. بعد در هدفی برسید. براي این کار باید به آیند

 این زمینه زندگی و فعالیت خود را شرح می دهید.

یکی از مسائل شما در روزگار فعلی این است که می خواهید در مدت زمانی محدود و کوتاه کارهاي بیش از 

دازه زیادي دارید که به آن فکر می کنید. وقتی اندازه متعدد و متنوعی را انجام بدهید. موضوعات بیش از ان

دقیقاً به این نتیجه رسیدید که در آینده زندگی ایده آل شما به چه شکلی خواهد بود، بالفاصله در فعالیتهاي 

روزانه خود دست به انتخابهاي بهتري می زنید. شما بالفاصله فعالیتهایی را که با خواسته و هدف شما 

 ر می گذارید.سازگار نیستند، کنا

هر گاه کاري صورت می دهید که شما را در جهت هدفها و ایده آلهایتان به حرکت در می آورد، رفتار 

هوشمندانه اي را به نمایش می گذارید. این مطلبی است که بدون توجه به میزان تحصیالت با بهره هوشی 

هوشی متوسطی دارند و در مدرسه شما صدق می کند. به همین دلیل است که بسیاري از اشخاص که بهره 
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هم نمرات ضعیف می گرفتند، بیش از کسانی که مدارج تحصیلی عالی دارند کسب درآمد می کنند. این 

موفقها زمان و انرژي خود را صرف انجام دادن فعالیتهایی می کنند تا به هدفهایی که در زندگی برایشان 

 مهم است دست یابند.

یار می گوید هر مطلبی را که در ذهن هشیار خود بارها و بارها تعریف کنید، قانون فعالیت ذهن نیمه هش 

بالفاصله مورد قبول ذهن نیمه هشیار شما قرار می گیرد. وقتی ذهن نیمه هشیار اندیشه هاي ذهن هشیار را 

به صورت فرمان قبول کرد، آنها را تحویل ذهن فراهشیار شما می دهد وبعد از آن روزي بیست و چهار 

 ساعت فعالیت می کند تا آنها را در زندگی شما محقق سازد.

به کمک تأیید مثبت می توانید کنترل کامل محتواي ذهنهاي هشیار و نیمه هشیار را به دست بگیرید. می 

توانید تمام قدرتهاي ذهنی خود را فعال کنید. می توانید براي خود درآمد بیشتر، سالمتی بهتر و روابط 

 رمغان آورید و در کارتان به موفقیتهاي بیشتر برسید.مناسب تري به ا

خودم را دوست دارم وبه کارم عشق می ورزم ! می توانید روزتان را با این دو عبارت شروع کنید ،هر چه 

خودتان را بیشتر دوست بدارید، به همان اندازه عزت نفس بیشتري پیدا می کنید. هر چه عزت نفس شما 

 وانید در زمینه هاي مختلف زندگی عمل و اقدام بکنیدبیشتر باشد، بهتر می ت

 به انگار که زدید حرف اي گونه به خود با وقتی!  هستم  من بهترین هستم! من بهترین هستم! من بهترین

می خواهید تبدیل شده اید، کارتان را به طور فزاینده بهتر و باز هم بهتر انجام می  آینده در که کسی بهترین

درصد احساسات و عواطف شما با توجه به طرزي که با خودتان صحبت می کنید مشخص می  95دهید.

 شوند. 

ی اشخاص خوش بین وقتی مشکلی پیش می آید، مسئله را طوري براي خود بیان می کنند که انگار موضوع

موقتی است و بلندمدت نیست و عمومیت ندارد.اگر مسئله را یک موقعیت، چالش و یا فرصت مناسب تعریف 

کنید، برخورد شما با آن مسئله مثبت می شود. در این صورت است که همیشه درون هر مسئله فرصت 

اي براي شما مناسبی پیدا می کنید که قرار است سودي نصیب شما کند. وقتی خداوند می خواهد هدیه 

 بفرستد، آن را درون مسئله اي قرارمی دهد.

ابتدا، بنشینید و یا در جایی دراز بکشید. حالت کامالً آرام و راحتی داشته باشید.چشمانتان را ببندید و 

 نفسهاي عمیق بکشید تا تمام بدنتان در شرایط راحت و آرام قرار بگیرد.

کنید. آن را به روشنی و شکل شفاف در ذهن خود ببینید. دوم، حادثه را در ذهن خود به روشنی تصویر 

 خود را تصور کنید که آن اقدام بخصوص را با مهارت تمام انجام می دهید.
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یکی از بهترین زمانهاي تمرین ذهنی، دقایق قبل از خوابیدن است. این گونه ذهن نیمه هشیار خود را برنامه 

ا بیندیشد. وقتی صبح از خواب بیدار می شوید، بینش و ریزي می کنید تا در تمام مدت شب به هدف شم

 بصیرتی پیدا می کنید تا آنها را به حقیقت پیوند دهید.

می توانید از این روش براي برنامه نویسی ذهن خود در فعالیتهاي مختلفی استفاده کنید. فرض کنیم مسئله 

اي دارید که نگران آن هستید.قبل از خواب این مسئله را به ذهن فراهشیار خود بسپارید و از آن راه حل 

قتی صبح از خواب بیدار می شوید، راه بخواهید. بعد موضوع را فراموش کنید وبخوابید. بارها اتفاق می افتد و

 حل به ذهنتان خطور می کند.این روش در عین سادگی بسیار مؤثر است. 

د که شما را به سمت هدف خود به هستن جت سوخت حکم در اینها. هستند شما انرژي منبع احساسات 

 حرکت در می آورند.

درصد احساسی و عاطفی هستند. واقعیت  90درصد منطقی، و  10حتماً شنیده اید که می گویند انسانها 

درصد احساسی هستید. شما با توجه به احساسات خود تصمیم می گیرید و بعد به  100این است که شما 

 طور منطقی آن را توجیه می نمایید

یکی از مسئولیتهاي مهمی که در قبال خود دارید این است که احساسات خود را در کنترل خود درآورید. 

 احساسات مثبت خود را در دست بگیرید و اجازه ندهید تحت تأثیر احساسات منفی قرار بگیرید.سررشته 

راهی براي آزاد کردن انرژي و قدرتی که در طبیعت احساسی و عاطفی شما وجود دارد این است که احساس 

که در رؤیایتان به کنید قبالً به هدف خود دست یافته اید. در چشم ذهن خود آن را ببینید و آن احساسی را 

حقیقت پیوسته، تجربه کنید.مثالً، تصور کنید هدفتان این است مبلغ معینی پول به دست آورید. به آینده 

بروید و خود را ببینید که تا این اندازه درآمد دارید. خانه بزرگ، اتومبیل بزرگ تر، لباسهاي بهتر و 

ه آنها نایل آمده اید، در نظر مجسم کنید. احساس غرور رستورانهاي شیک تر را که در اثر افزایش درآمدتان ب

 و افتخار، سعادت و رضایت خاطر، شادي و نشاط و حق شناسی و سپاسگزاري را تجربه کنید.

باید توجه داشته باشید که هر هدف براي آنکه تحقق پیدا کند به زمانی احتیاج دارد. دستیابی به بعضی از 

 ، اما بعضی دیگر به هفته ها و حتی ماهها وقت نیاز دارند هدفها با سرعت امکان پذیر است

نگرش شما در قبال زمانی که براي تحقق هدفهایتان دارید تأثیري خاص روي تحقق آنها و زمان این تحقق 

دارد.اشخاص موفق با نگرشی آرام و مطمئن با هدفهاي خود برخورد می کنند. آنها هرگز شتابزده عمل نمی 

مئن هستند و دقیقاً بر این باورند که همه چیز با هم توطئه می کنند تا شما را به هدفی که کنند.آرام و مط

 دارید، برسانند.
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آنچه را که به ذهنتان می دهید، برایتان تعیین کننده است. صبح اول وقت مطالب را بهتر می گیرید. همه  

خش بخوانید. وقتی صبح از خواب بیدار دقیقه مطالعه کنید و مطالب الهام ب 60تا  30روزه صبح اول وقت 

می شوید و به جاي خواندن روزنامه یا تماشاي تلویزیون مطلبی مثبت، سازنده و الهام بخش می خوانید، 

 ذهنتان را براي ساعاتی که در پیش دارید آماده می سازید.

 تمرینات عملی

ثبت شخصی و در زمان حال ساده ( از امروز مصمم شوید که با خود مثبت حرف بزنید. از تأثیرهاي م1

 استفاده کنید. به خودتان نشاط بدهید و در مقام تشویق خود کار کنید.

سانتی متري استفاده کنید و روي هر یک از آنها هدفی را به شکل یک تأیید  7/12( از کارتهاي اندکس12

 مثبت بنویسید. روزي دو بار،در صبح و شب، این کارتها را مرور کنید.

هر مسئله و مشکل نکته مثبتی پیدا کنید. تمرین کنید که یک بدبین معکوس شوید. مجاب شوید که ( در 3

 .اند کرده توطئه  همه براي موفق کردن شما

(یک تصویر ذهنی از مهم ترین هدفتان خلق کنید، تصور کنید که به این هدف خود رسیده اید. در صورت 4

مجالت ببرید و آنها را به طور منظم مطالعه کنید تا در ذهن نیمه هشیار امکان هدفهایتان را از روزنامه ها و 

 شما جاي بگیرند.

 (احساس کنید که موفق شده اید و یا به هدفی که می خواهید، رسیده اید.5

( تصور کنید که زندگی تان در زمینه خاصی عالی و بی کم و کاست است. از چه کیفیتی برخوردار است؟ 6

 دارید؟ چگونه آن را توصیف می کنید؟شما چه احساسی 

(شبها قبل از اینکه بخوابید، حوادث مهم روز بعد را به شکلی که می خواهید باشد در ذهن خود تصویر 7

 کنید.بعد در حالی که تبسمی بر لبانتان نقش بسته است به خواب بروید.

 آینده خود را خلق کنید

ساند، در سعی و تالش و استقامت و پشتکاري یافت می شود آن معجزه یا نیرویی که اشخاص را به اوج می ر

 که از شجاعت و روحیه اي مصمم برخوردارند.

 مارك تواین
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اگر اعتماد و اطمینانی در کار نباشد، شجاعت فراوانی در میان نخواهد بود. نیمی از نبرد بستگی به این دارد 

 م بود.که معتقد و مطمئن باشیم در کاري که می کنیم موفق خواهی

 اوریسون سوئت ماردن

هر انسان موفقی با مشکالت، شکستها و ناکامیهاي متعددي در زندگی رو به رو شده است.اما توانایی برخورد 

 مثبت و سازنده با این ناکامیهاست که موفقیت را تضمین می کند.

خود موفق می شوید یا طرز برخوردشما با نومیدي و ناکامی نشانه اي است که معلوم میکند آیا در زندگی 

نمیشوید.موفقها در برخورد با ناکامیها بر سرعت گامهاي خود می افزایند. ناموفقها می گذارند تا نومیدي آنها 

 را متوقف سازد. موفقها به سرعت به خودشان می آیند و همچنان به جلو حرکت می کنند

ی کنید، امید دارید یا برنامه می ریزید تا اغلب احساسات منفی ناشی از انتظارات منفی هستند. شما آرزو م

اتفاقی به شکلی روي دهد. و وقتی این اتفاق نمی افتد، با خشم و ناشکیبایی واکنش نشان می دهید. این 

کامالً طبیعی است. اگر به نتیجه اي عالقه مند باشید، و اگر به این نتیجه نرسید، آزرده خاطر می شوید و 

 آسیب می بینید.

هترین راههاي تغییردادن فکر و زندگی تان این است که پیشاپیش براي نومیدیها آماده شوید. با یکی از ب

تدارك ذهن خود، به سرعت برناکامیها غلبه کنید. آماده کردن و تدارك ذهن شما را آماده می کند تا با 

این مشکالت چه وقت  نومیدیها و مشکالت کار و زندگی خود رو به رو گردید، هر چند ممکن است ندانید که

 از راه می رسند و از چه ماهیتی برخوردارند. 

آنچه در مورد شرکتهاي بزرگ و کوچک قابل استفاده است به شما هم به عنوان یک شخص کمک می کند. 

می توانید در هر کاري که می کنید.بروز بحرانها و دشواریها را پیش بینی کنید. مانند یک مسافر به جاده 

نگاه کنید و به برخی از مشکالتی که ممکن است برایتان پیشامد کند فکر کنید. وقتی از قبل  زندگی خود

برنامه می ریزید، بهتر می توانید با مسائل و مشکالت احتمالی برخورد کنید.براي مثال، اگر شغلتان را امروز 

 یاري از مردم است. از دست بدهید، چه می کنید؟ ترس از دست دادن شغل یکی از نگرانیهاي بزرگ بس

دنیاي کار به سرعت در حال تغییر است. واقعیت این است که شما تا به حال هم چند بار شغل عوض کرده 

اید. به احتمال زیاد باز هم تغییر شغل خواهید داشت. شاید این اتفاق سریع تر از آنچه می پندارید روي 

 دهد.کار بعدي شما چه می تواند باشد؟

 این سؤال فکر نکنید، ممکن است بعدا مجبور شوید که به این سؤال جواب بدهید. اگر پیشاپیش به
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رابطه مستقیمی بین زمانی که صرف سرمایه گذاري فکرکردن و برنامه ریزي دنیاي مالی خود می کنید و 

با  اینکه با چه احتمالی به لحاظ مالی مستقل می شوید، وجود دارد.دکتر توماس استنلی، در جریان مصاحبه

هزاران زن و مرد موفق، به این نتیجه رسید یکی از ویژگیهاي مشترك موفقها این است که در مقایسه با 

 دیگران وقت بسیار بیشتري را صرف اندیشیدن به امور مالی می کنند.

این توانمندي در اندیشیدن پیشاپیش به آنچه ممکن است اتفاق بیفتد چیزي است که می توانید با تمرین 

ا بیاموزید.هر چه بهتر بتوانید حوادث آینده را پیش بینی کنید، زندگی بهتري خواهید داشت. می توانید آن ر

این گونه بدبیاریها را به حداقل و فرصتهاي مناسب را به حداکثر برسانید. با این گونه اندیشیدن، در مقایسه 

وقع نسبت به این حوادث واکنش نشان با سایرین، از حاشیه امنیتی برخوردار می شوید و می توانید به م

 بدهید.

یکی از کارهاي اصولی که می توانید بکنید داشتن یک برنامه منظم براي پس انداز کردن است.هدف شما 

 درصد و یا رقمی باالتر از درآمدهاي خود را همه ماهه پس انداز کنید. 10باید این باشد که 

محدوده امکانات و درآمد، یکی از معیارهاي مهم براي موفق توانایی شما در پس انداز کردن و زندگی در 

شدن در زندگی هستند.اگر کنترلی بر مخارج خود نداشته باشید، اگر تمامی درآمد خود را خرج کنید، از 

نظم و ترتیب کافی براي موفق شدن در سایر زمینه هاي زندگی هم محروم خواهید شد. باید بتوانید از 

برایتان پیش می آید استفاده کنید.در دنیاي مالی، اگر به اندازه کافی پول انباشت فرصتهاي مناسبی که 

کنید، اگر به قدر کافی تالش کنید و پس انداز داشته باشید، فرصتهایی را به زندگی خود راه می دهید که بر 

 میزان درآمد خود، حتی به مقدار بیشتري، بیفزایید.

قدرتمند عمل می کند. وقتی حتی مبلغ ناچیزي پس انداز می کند و آن قانون جذابیت در امور مالی بسیار 

را در حساب بانکی خود قرار می دهید، میدان انرژي قدرتمندي پیرامون پول خود ایجاد می کنید.این انرژي 

سبب می شود که پول بیشتري به زندگی خود جلب کنید. وقتی پس انداز و سرمایه گذاري شما رشد می 

مغناطیسی پولتان قدرت بیشتري پیدا می کند. هر چه پول بیشتري انباشت کنید، فرصت کند، قدرت 

 مطلوب تري براي انباشت پول بیشتر در اختیارخواهید داشت.

چندي پیش یکی از شرکت کنندگان در همایشی که برگزار می کردم، به من مراجعه کرد و پرسید آیا او را  

طی سال با شمار کثیري صحبت می کنم و از این رو نمی توانم تمام  به یاد دارم. در جوابش گفتم که در

اسامی را در ذهن خود نگه دارم.او گفت که حدود شش سال قبل در یک همایش دو روزه من شرکت کرده و 

 بعد در باره حوادث گوناگونی که از آن زمان به بعد برایش اتفاق افتاده است برایم حرف زد.
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ه بود، فروشنده اتومبیلهاي دست دوم بود. دو فرزند داشت و اوایل دوران سی وقتی به همایش من آمد

سالگی خود را می گذراند.درآمد متوسطی داشت و به شدت بدهکار بود و با خانواده اش در یک خانه اجاره 

 اي زندگی می کرد.

ست و پولی در حساب در همایش به این نتیجه رسیده بود که بزرگ ترین گرفتاري او این است که بدهکار ا

دالر هم پس  30000پس اندازش ندارد.او تصمیم گرفته بود که تا پنج سال آینده بدهیهایش را بپردازد و 

انداز کند.براي او هدف بسیار بزرگی بود، از دوران نوجوانی اش به بعد هرگز اتفاق نیفتاده بود که بدهکار 

 نباشد.

نامه اي ریخت و همه روزه براساس آن کار کرد.این تصمیم او با ایمان راسخ هدفش را مکتوب کرد، بر

نیروهاي ذهنی او را فعال کرد. تحت تأثیر قانون مطابقت و همخوانی، قانون جذابیت و فعالیت ذهن نیمه 

هشیار، شرایط به سرعتی بیش از آنکه تصور کرده بود به سود او تغییر یافت. او در مدت سه سال به هدف 

دالر در بانک پس انداز 30000ود. تمام بدهکاریهایش را پرداخت کرده بود و در مالی خود رسیده ب

داشت.یکی از روزها، رئیسش او را صدا زده بود و پرسیده بود آیا به یک فرصت مناسب تجاري عالقه مند 

وش است.او از رئیسش خواسته بود که بیشتر توضیح بدهد. رئیسش گفته بود آن طور که می بینید در کار فر

 مرتب پیشرفت کرده و در ضمن شنیده است که توانسته از ناحیه فروشهایش پولی در بانک پس انداز کند.

این فروشنده که بسیار خجالتی بود، از رئیسش پرسیده بود که چه برنامه اي براي او دارد.رئیسش جواب 

ز او خواسته کسی را به او معرفی داده بود یکی از تولید کنندگان اتومبیل در دترویت با او تماس گرفته و ا

کند تا یک بنگاه جدید فروش اتومبیل در بخشی در حال گسترش در همان شهر دایر نماید بعد گفته بود که 

مایل است او را معرفی کند و در کار این فروش از او حمایت نماید.رئیسش اضافه کرده بود اگر کمی سرمایه 

 شریک با او کار کند. گذاري کند، او حاضر است به عنوان یک

رئیس این مرد به او کمک کرده بود تا این فروشگاه را دایر کند. بعد از دو سال هم سهمش را در شرکت به 

 خود او فروخته بود و نتیجه آن شده بود که فروشگاه صددرصد در مالکیت او درآید.

بعد از هر تجربه اي این دو سؤال را می توانید با طرح دو سؤال شکست را به موفقیت تبدیل کنید.می توانید 

 از خود بکنید.

چه کاري را به درستی انجام » بدون توجه به موفقیت یا شکستی که داشتید، این سؤال را از خود بکنید 

اولین سؤال این است جواب بدهید.حتی اگر در کارتان شکست خوردید، همیشه کارهاي درستی هم « دادم؟ 
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داده اید. اگر بتوانید بخشهاي مثبت کارتان را یادداشت کنید، مغز خود را برنامه وجود داشته که شما انجام 

 ریزي می کنید تا در تجربه بعدي کارهاي درست را تکرار کنید.

این سؤال بسیار خوبی است زیرا « چه کارهایی را باید به شکل متفاوت انجام بدهم؟» سؤال دوم این است 

اتفاقی که افتاد مثبت بیندیشید و چگونه می توانید بهتر از قبل عمل کنید.  شما را مجبور می کند تا درباره

اگر قرار باشد تجربه مشابهی را تکرار کنید، کدام کارها را به شکلی متفاوت انجام می دهید؟ کدام کار را 

 بیشتر و کدام کار را کمتر انجام می دهید؟

 تر به ذهن می سپارید و آنها را فراموش نمی کنید. جوابهایتان را مکتوب کنید. این گونه جوابها را به

وقتی به این فکر می کنید که چه کاري را به درستی انجام دادید و چه کارهایی را باید به شکل متفاوت 

انجام بدهید، ذهنتان مثبت می اندیشد و در نتیجه خالقیت شما تشویق و تحریک می شود.این گونه بر 

ی کنید تا کارتان را اصالح کنید. اما اگر در پایان ناکامی مرتب افسوس فرصتهاي جدیدي دست پیدا م

 بخورید،اصالحی در کارتان ایجاد نخواهد شد.

می توانید در همه بخشهاي زندگی از این روش استفاده کنید.بدون توجه به اینکه مسائل شما چقدر جدي 

 ا به موفقیت برسید.هستند، می توانید کارتان را به گونه اي برنامه ریزي کنید ت

توماس ادیسون، بزرگ ترین مخترع عصر نوین، معتقد بود که تجربه کردن فرایندي از حذف کردن است. به 

همین دلیل او از هر تجربه مطالب دقیقی یادداشت می کرد. پس از آنکه به این نتیجه می رسید اختراعی 

برنامه حذف می کرد.با این روش، او به بزرگ ترین  امکان پذیر است، روشهایی را که مؤثر واقع نمی شدند، از

 مخترع دنیاي نوین تبدیل شد و به ثروتی کم نظیر دست پیدا کرد.شما هم باید همین کار را بکنید.

یکی از معیارهاي سالمت ذهنی این است که وقتی یک حادثه ناخوشایند برایتان اتفاق می افتد، به چه 

به شرایط قبلی بازگردانید. کامالً طبیعی است که با بروز ناکامی مکدر سرعتی می توانید روحیه خود را 

 شوید.اما این ناراحت شدن مهم نیست. مهم این است که با چه سرعتی روحیه خوب گذشته را بازمی یابید.

سرعت بهبود شما تحت کنترل شماست. و با طرز فکر شما درباره آنچه اتفاق افتاده رابطه دارد. این خود 

ثه نیست که روي شما تأثیر می گذارد، بلکه تفسیري که از این حادثه می کنید شرایط روحی شما را حاد

 رقم می زند.

تأییدات مثبت مختلفی وجود دارند که می توانید با استفاده از آنها در مواقع بروز حوادث منفی، عواطف و 

 شما را خنثی می کنند.احساسات خود را کنترل کنید. این کلمات به سرعت احساسات منفی 
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 می باشد.« من مسئول هستم» اولین عبارتی که می توانید از آن استفاده کنید

ا مقصر قلمداد می کنید ر شرایط یا و دیگران و شوید می ناراحت و عصبانی کند، می بروز اشکالی وقتی 

و احساس نومیدي، خشم و .وقتی این عبارت را به کار می برید، ذهنتان آرام می گیرد. مثبت می اندیشید 

 ناراحتی شما به انتها می رسید.

در اینجا به تأیید مثبتی اشاره می کنیم که طی سالهاي گذشته به من کمک فراوان کرده است. بدون توجه 

هر تجربه اي، اگر آن را » به حادثه اي که اتفاق افتاده،وبدون توجه به اینکه چقدرناراحت هستم ،می گویم:

این عبارت به شما کمک می کند تا بر «. شد و احاطه بر خود ارزیابی کنم، مثبت و مفید استفرصتی براي ر

 احساسات خود مسلط شوید.

ذهن شما در هر لحظه تنها به یک موضوع می تواند بیندیشد. این اندیشه می تواند مثبت و یا منفی  

می توانید در همان لحظه ناراحت و باشد.اگر به طور سازنده دنبال راه حل یا درس ارزشمندي بگردید،ن

خشمگین هم باشید. اگر عمداً خود را مجبور کنید که به جنبه هاي مثبت موقعیت بیندیشید، همیشه آن را 

 پیدا می کنید. بعد می توانید از آنها به سود خود استفاده نمایید.

، باید هدفهاي مکتوب داشته باید ارزیابی درستی از جهتگیري خود داشته باشید.براي رسیدن به این مهم

باشید. وقتی ذهنتان را متوجه این هدفها می کنید، متوجه می شوید که تقریباً خشمگین شدن امر غیر 

 ممکن است با اندیشیدن به هدفهاي خود، مثبت تر و با اعتماد به نفس تر می شوید.

ار و تالش می کنید تا کاري زندگی و فعالیت ما از سه بخش تشکیل می شود. در بخش اول، به سختی ک 

صورت دهید و مستقر شوید. این موضوعی است که درباره یک شغل، یک رابطه، شروع یک کار تجاري و یا 

 معرفی کاال یا خدمات جدید صدق می کند.

بخش دوم، از زمانی شروع می شود که از مشکالت و مسائل مربوط به بخش اول درسهاي گرانبها می 

 رشد می گویند.گیرید.به این بخش 

در این بخش به نتایج عالی می رسید. کار و حرفه تان رشد می کند، کاالها و خدمات شما به خوبی به 

 فروش می روند و روابط شما با دیگران در شرایط مطلوب قرار می گیرد.

 بعد نوبت به بخش سوم می رسید که بخش افول و تنزل است. همان طور که بعد از فصل برداشت محصول

نوبت به فصل زمستان می رسد، این بخش هم بعد از بخش دوم به وجود می آید. در این بخش، رسیدن به 

امتیازات بخش دوم دشوار می شود. فروش و فعالیت دشوارتر می شود. کار و روابط شما دیگر لذت بخش 

 نیستند. شرکت شما براي اینکه روي پاي خود بایستد تالش می کند.
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 ام بخش قرار دارید؟ چگونه می توانید به بخش دوم بازگردید؟ امروز شما در کد

 تمرینات عملی

( تصمیم بگیرید به جاي اینکه در هم بشکنید، انعطاف داشته باشید. بزرگ ترین نومیدیها و شکستهاي 1

 زندگی خود را وارسی کنید و ببینید که چگونه می توانید از آن مطلبی به سود خود بیاموزید.

ق ناگواري که ممکن است در ماههاي آینده برایتان اتفاق بیفتد، شناسایی کنید چگونه می توانید (سه اتفا2

 از این حوادث ناخوشانید اجتناب کنید و یا تأثیرات منفی آنها را به حداقل برسانید؟

درسی  (بزرگ ترین نگرانی خود را در این لحظه انتخاب کنید و به این نتیجه برسید که چگونه می توانید3

 بیاموزید و رشد کنید. بزرگ ترین درسی که در این مشکل وجود دارد کدام است؟

( به آرامی ناراحتیها و ناکامیها را بپذیرید و بدانید هر ناکامی نشانه آن است که از روشی که انتخاب کرده 4

 سوي موفقیت باز شود. اید نمی توانید به خوبی استفاده کنید. این روش را به کناري بگذارید تا راهتان به

(بدون توجه به اتفاقاتی که می افتند، به هدفهایتان فکر کنید.ببینید در همین لحظه چه می توانید بکنید 5

 تا به آنها دست پیدا کنید.

(فراز و نشیبهاي زندگی خود را مشخص نمایید.بازار در چه جهتی حرکت می کند؟ اگر شرایط به همین 6

 کند، چه تصمیماتی باید بگیرید و چه تغییراتی در کارتان ایجاد کنید؟ روال امروز ادامه پیدا

( دو سؤال درباره مهم ترین تجربیات اخیر خود بکنید: چه کاري را درست انجام دادید؟ و اگر قرار باشد که 7

هر این تجربه دوباره اتفاق بیفتد، چه کارهایی را به شکل دیگري انجام خواهید داد؟ مصمم شوید که از 

 ناکامی در زندگی خود درسی بیاموزید.

 عالی زندگی کنید

تنها معیار راستین موفقیت، نسبت میان کاري که می توانسته انجام بگیرد و کاري است که انجام گرفته 

 است.

 اچ.جی.ولز

قانون مطابقت و همخوانی شاید مهم ترین قانون در تعیین موفقیت یا شکست ما در زندگی است. این قانون 

می گوید که دنیاي بیرون شما بازتابی از دنیاي درون شماست. می گوید آنچه در درون شماست، به زودي 

 در بیرون از شما تجلی خواهد گردید.وقتی فکرتان را عوض کنید، زندگی تان تغییر می کند.
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شما را در  این قانون در مورد هر کاري که بکنید مصداق دارد. دنیاي درون دانش و تدارك شما، موفقیت

زندگی شغلی تان رقم می زند. نگرش داخلی و درونی شما در قبال سالمتی، شرایط جسم فیزیکی شما را 

مشخص می سازد.انتظارات و توقعات درونی شما، رفتار و نگرشهاي شما را در قبال دیگران تعیین می کند. 

 دنیاي بیرون شما همیشه بازتاب دنیاي درون شماست.

 احساس خوشبختیسال قبل نوشت که هدف اصلی اقدامات انسان رسیدن به 2300 ارسطو، بیش از 

 است. او معتقد بود هر کاري که انسان می کند براي دستیابی به نوعی از خوشبختی است.

ارسطو معتقد بود که هر اقدام و عمل قدمی در جهت رسیدن به خوشبختی است. مثالً شما خواهان آن 

کنید.چرا؟ براي اینکه درآمد خوبی داشته باشید. چرا؟ براي اینکه خانه راحت و  هستید که شغل خوبی پیدا

اتومبیل خوبی داشته باشید.چرا؟ براي اینکه بتوانید روابط و خانواده خوب داشته باشید. چرا؟ براي اینکه 

ي که شما و زندگی شما در خانه تان خوب باشد. چرا؟ براي اینکه بتوانید شاد و سعادتمند باشید. هر کار

 دیگران بکنید، براي رسیدن به خوشبختی است.

آنچه من در سالها بررسی در زمینه فلسفه و روانشناسی دریافته ام این است تنها اشخاصی که درون خوب 

دارند، می توانند به سعادت و خوشبختی برسند. و مردان و زنانی که داراي ارزشهاي روشن و مثبت هستند، 

 به نفس داشته باشند و با هر چه در زندگی شان اتفاق می افتد برخورد مؤثر بکنند. می توانند اعتماد

سریع ترین راه رسیدن به اعتماد به نفس این است که ارزشها و اعتقادات خود را بشناسید و براساس آنها 

در این  زندگی کنید. راه حل همه مسائل انسانی بازگشت به ارزشهاست.علت اصلی ناخشنودیها و استرسها

 است کاري بکنیم که بدانیم از آنچه درست است فاصله دارد.

مهم ترین کیفیت براي رسیدن به خوشبختی کیفیت استحکام شخصیت است پیش از این فکر می کردم که 

استحکام شخصیت یکی از ارزشهاي کلیدي است. تا اینکه روزي یک مرد ثروتمند و مدبر به من گفت: 

است که سایر ارزشها را تضمین می کند. استحکام شخصیت یک ارزش اصولی و استحکام شخصیت ارزشی 

بنیادي است که همه ارزشهاي دیگر بر آن تکیه دارند. داشتن استحکام شخصیت واقعی بدین معناست که 

همیشه براساس ارزشهایی که دارید عمل کنید.اگر استحکام شخصیت نداشته باشید، در معرض کمترین 

 سایر ارزشهاي خود می گذرید. وسوسه از کنار

 ارزشهاي خود را معین کنید.ارزشهاي شما کدام هستند؟ چه چیزهایی را تحمل نمی کنید؟ 

توانایی شما در مشخص کردن ارزشها، نقطه شروع ایجاد شخصیتی است که اشخاص تحت تأثیر آن بخواهند 

ید. وقتی از منش و شخصیت خوبی با شما ارتباط داشته باشند و سبب شود که شما از زندگی لذت ببر
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برخوردار باشید، تبدیل به یک انسان خوب می شوید. در نتیجه بدون توجه به هر آنچه در پیرامون شما می 

 گذرد، درون خوب پیدا می کنید.

پس از آنکه ارزشهاي خود را مشخص کردید، باید آنها را براساس اولویتها طبقه بندي کنید. در شروع، به سه 

ج ارزش کلیدي احتیاج دارید تا اساسی براي منش و شخصیت خود ایجاد کنید. اینها ارزشهایی هستند تا پن

که در نظر شما از سایر ارزشها مهم ترند. نظم و ترتیبی که براي ارزشهاي خود قائل می شوید از اهمیت 

زندگی شما را خاصی برخوردارند.ردیف بندي ارزشها، شخصیت شما را مشخص می کند و نوع و کیفیت 

 معین می سازد.

وقتی انتخاب می کنید، ارزشهاي سطح باالتر شما همیشه بر ارزشهاي سطح پایین تر شما مقدم 

هستند.هراقدامی که بکنید،هر تصمیمی که بگیرید،براساس ارزشهاي غالب شماست.درهر لحظه هم تنها یک 

 کدام است.کار میتوانید بکنید وهمیشه باید انتخاب کنید که آن یک کار

از کجا متوجه می شوید که ارزشهاي شما کدام هستند؟ خیلی ساده است. ارزشهاي شما همیشه در اعمال 

شما خودشان را نشان می دهند. مهم این است که چه میکنید، مهم نیست که چه میگویید.بخصوص، کاري 

 که تحت فشارانجام می دهید ازاهمیت خاصی برخوردار است.

  

وردیف بندي آنها درتعیین شخصیت شما در زندگی حائز اهمیت هستند. به تعالی توجه  انتخاب ارزشها

کنید.تصور کنید دو نفر هر کدام سه ارزش مربوط به خود را انتخاب کرده اند.ارزشهاي انتخاب شده مانندهم 

 هستند، تنها اولویت وردیف بندي ارزشهاي آنها باهم تفاوتدارد.

را مشخص نمودید، سطح استحکام شخصیت شما با میزان پایبندي به این ارزشها پس از آنکه ارزشهاي خود 

 مشخص می گردد. ارزش چیزي نیست که بر سر آن مصالحه و سازش بکنید و یا از آن کوتاه بیایید.

ارزشهاي موردي زمانی مصداق پیدا می کنند که می گویند به ارزش پایبند هستند، اما کار دیگري می 

یند به حقیقت گویی و صداقت معتقدند، اما وقتی شرایط ایجاب کند دروغ می گویند.اشخاص با کنند. می گو

 توجه به کاري که میکنند تعریف میشوند، نه حرفی که می زنند.

بعضی ها تحت تأثیر احساسات و عواطف خود گیج می شوند. معتقدند اگر قصد خیر داشته باشند، مهم 

. احساس می کنند اگر چیزي را آرزو کنند، درست مانند آن می باشد نیست که چه عملی صورت می دهند

که آن را انجام داده اند. اما مهم این است که زیر فشار چه می کنید. این در واقع مشخص می سازد که در 

 درون شما چه می گذرد.
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ق باشید.این مطلب براي موفقیت شما ضروري است با هر کس که او را می شناسید و با او برخورد دارید صاد

هم در زندگی شخصی، و هم در کار و حرفه شما صدق می کند. چیزي برایتان از این اعتبار بیشتر کسب 

نمی کند که منش و استحکام شخصیت برخوردار باشید.و چیزي بیش از این از اعتبار شما نمی کاهد که 

 دیگران به این نتیجه برسند نمی توانند روي شما حساب کنند

قت حکم می کند که با خود صادق باشید. با خود صادق بودن یعنی اینکه در هر کاري که می کنید صدا 

سعی کنید در بهترین حد خود ظاهر شوید. صداقت و استحکام شخصیت داشتن در درون، به سرعت در 

خود تصمیم دنیاي بیرون شما تجلی می شوند.می توانید با توجه به تالشی که می کنید درباره کیفیت درون 

 بگیرید و قضاوت کنید.

شما به همان اندازه که با خود صادق هستید، با دیگران هم صادق می باشید.اغلب اشخاص دروغ نمی گویند، 

فریب نمی دهند و یا دزدي نمی کنند. اما صادق بودن واقعی بدین معناست که با همه افراد در زندگی خود 

 روغ بگویید، و نه با دروغ زندگی کنید.صادق باشید. این بدان معناست که نه د

یکی از نشانه هاي مهم صادق بودن با خود این است که هدف اصلی خود را آرامش ذهن در نظر 

بگیرید.وقتی آرامش ذهن را به عنوان هدف اصلی در زندگی در نظر می گیرید، سایر هدفها و فعالیتهاي خود 

ن بدین معناست که آرامش ذهن خود را به هیچ چیز دیگري را پیرامون آن سازماندهی می کنید. صادق بود

 عوض نکنید.

صداقت و استحکام شخصیت بدین معناست که به خود و نداي درون خود گوش کنید، و براساس راهنمایی 

 آن رفتار نمایید. 

و روابط خود رو به  باید با خود و دنیاي واقع در پیرامونتان صادقانه رفتار کنید.باید با واقعیتهاي مربوط به کار

رو گردید. باید در چشمان خود نگاه کنید و ایمان و اعتقاد داشته باشید. نباید با خود بازي کنید و در مقام 

 فریب دادن خود باشید و بعد امیدوار باشید که شرایط از آنچه هست بهتر شود.

کسی قرار نیست بیاید و زندگی شما  باید بپذیرید که تنها اگر شما بهتر شوید، دنیاي شما هم بهتر می شود.

 را بهتر کند. اگر می خواهید شرایط تغییر کنند، باید خودتان دست به تغییر دادن بزنید.

استحکام شخصیت یعنی آنکه بپذیرید زندگی شما در صورتی بهتر می شود که شما خود به همسر بهتري 

دیر بهتري بشوید و یا بهتر و بیشتر فروش تبدیل شوید.کار شما تنها در صورتی بهتر می شود که شما م

 کنید. زندگی مالی شما زمانی بهتر می شود که در رابطه با پول از نظم و ترتیب بیشتري برخوردار گردید.
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صداقت بدین معناست که دیگران را به همان شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که آنها به میل و خواسته 

وار باشید که دیگران تغییر کنندتا مطابق میل شما واقع شوند،یکی از واقعیات شما ظاهر شوند و نباید امید

 زندگی این است که، به استثناي مواردي، اشخاص تغییر نمیکنند.

صداقت در دنیاي به سرعت در حال تحول ما بدین معناست که دنیاي تجارت و رقابت را به آن شکلی که 

ینید. خیلی ها براي همگام شدن با سرعت رشد و تحول هست و نه به آن شکلی که می خواهید، بب

تکنولوژي به حداقلی از تالش اقدام می کنند.اما این براي یک انسان صادق پذیرفتنی نیست.انسان صادق 

می داند امروزه براي اینکه در همان جایی که هستید باقی بمانید باید بدوید. انسان صادق می داند که میزان 

 ا سه سال یک بار دو برابر می شود.دانش در هر دو ی

  

در کار فروش، اعتماد حرف اول را می زند. کسی از شما خرید نمی کند، مگرآنکه به شما اطمینان داشته 

باشد.تمام فروشندگان برجسته و طراز اول زمان زیادي را صرف آن می کنند تا مورد اعتماد دیگران قرار 

 بگیرند.

یان سؤال شد که به هنگام خرید مهم ترین عاملی که به آن توجه می کنند در جریان یک بررسی، از مشتر

درصد آنها جواب دادند که صداقت و استحکام شخصیت فروشنده از هر عاملی براي آنها  80چیست. بیش از 

مهم تر است. وقتی از این اشخاص سؤال شد که منظورشان از صداقت و استحکام شخصیت چیست، آنها 

 نظور این است که فروشنده به قول و وعده اش عمل کند.جواب دادند م

  

هرگاه شما رفتار شجاعانه اي را به نمایش می گذارید، احساس می کنید که قوي تر شده اید و نسبت به 

خود احساس بهتري پیدا می کنید. عزت نفس شما افزایش پیدا می کند و خودتان را بیشتر دوست می 

 از صالحیت بیشتري برخوردارید. احساس شادي بیشتري پیدا می کنید.دارید. احساس می کنید که 

یکی از راههاي اصولی قدرتمند شدن این است که با رعایت ارزشهاي عالی خود زندگی کنید.این فضایل و 

ارزشها، نه تنها یکدیگر را تقویت می کنند، بلکه پاداش دهنده هستند. هر بار کاري را که فکر می کنید باید 

 ام بدهید، انجام می دهید، بر رضایت خاطر خود می افزایید.انج

ترس از شکست خوردن بزرگ ترین مانع بر سر راه موفقیت است. پادزهر ترس از شکست، شجاعت دست به 

 کار شدن است.
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باید براي غلبه با هراس با آن رو به رو شوید.باید مصمم شوید که با هراس رو به رو گردید، با آن برخورد 

 ید و بر آن خط پایان بکشید.کن

تنها تفاوت میان انسان شجاع و ترسو این است که انسان شجاع با ترس برخورد می کند، در حالی که انسان 

ترسو از آن فاصله می گیرد. در اینجا به کشف بزرگی می رسیم.وقتی با هراس رو به رو می شوید و به سمت 

کوچک تر میشود و دیگر نمیتواند شما را کنترل نماید.اما  آن حرکت می کنید، ترس کاهش پیدا می کند و

 اگر از ترس فاصله بگیرید و از آن روي برگردانید،اندیشه واحساس شما را کنترل می کند.

بخش اول شجاعت میل به شروع کردن است.اما بخش دوم شجاعت داشتن استمرار است. این بدان معناست 

 م آورید و به کارتان ادامه بدهید.که در معرض مشکالت و نامالیمات دوا

داشتن نظم و ترتیب شخصی کیفیت آهنین منش است. این همان چیزي است که به شما امکان می دهد تا 

دوام و استمرار داشته باشید. نظم و ترتیب شخصی کیفیتی است که به شما توانمندي می دهد تا ریسک 

ایید. این نظم و ترتیب شخصی و قدرت ناشی از آن کنید و در معرض خطر و نامالیمات به جلو حرکت نم

 است که در شما قدرتی ایجاد می کند تا به کمک آن همه موانع بر سر راه خود را از میان بردارید.

اولین نوع شجاعت، شجاعت دیدن خوابهاي بزرگ و در نظر گرفتن هدفهاي بزرگ است.این همان جایی  

وند.موضوع داشتن هدفهاي بزرگ، جالب و چالش دار به قدري است که اغلب اشخاص در آن متوقف می ش

فشارآور است که سبب می شود بسیاري از اشخاص هنوز شروع نکرده دست از کار بکشند.اما شما این کار را 

نمی کنید. بنشینید و هدفهاي خود را چنان بنویسید که گویی می توانید به هر هدفی برسید، و هرگز از 

 گ هراسی به دل راه ندهید.دیدن خوابهاي بزر

دومین نوع شجاعت، شجاعت متعهد شدن است. باید با تمام وجود دست به کار شوید و تصمیمی را که  

گفته اید، به اجرا بگذارید. تمام انسانهاي موفق کسانی هستند که با تمام وجود دست به کار می شوند و به 

است تضمینی نداشته باشند، اما ترسی از آن ندارند که  زندگی و هدفهاي خود پایبند باقی می مانند. ممکن

با تمام وجود دست به کار نشوند.اگر شکستی در کار باشد، آنها سعی خود را کرده اند، از آن رو شکست 

 نخورده اند که بی جهت دل به آن بسته باشند که همه چیز به خیر و خوشی پشت سر گذاشته خواهد شد.

آن احتیاج دارید، شجاعت بیرون آمدن از منطقه امن و راحت است. منطقه امن  سومین نوع شجاعتی که به

و راحت یکی از بزرگ ترین دشمنان توانمندي بالقوه انسانهاست. وقتی اشخاص به منطقه امن پناه می برند، 

 وسوسه می شوند که در آن باقی بمانند. این گونه ممکن است عمري را در شرایط و عملکرد متوسط باقی

 بمانند.
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شما به شجاعتی احتیاج دارید تا پیوسته در معرض هدفها و آرزوهاي بزرگ خود حرکت کنید.باید بخواهید و 

 راغب باشید که با مشکالت و ناراحتیها رو به رو گردید تا امکان رشد داشته باشید.

پنداره ها و باورهاست. باید چهارمین نوع شجاعت که به آن احتیاج دارید، پایبند باقی ماندن به ارزشها، 

پایبند آنچه که به آن اعتقاد دارید باقی بمانید. باید پایبند اصول و ارزشهاي مهم باقی بمانید و حاضر نشوید 

 که در این زمینه کوتاه بیایید و تن به مصالحه بدهید.

د که پیوسته با به شجاعتی احتیاج دارید که به استقبال ریسک شکست بروید. به شجاعتی احتیاج داری

مشکالت و موانع و نومیدیها و شکستهاي موقتی کنار بیایید.باید بپذیرید که شکست شرط الزم موفقیت 

 است. باید شکست را بپذیرید و با روحیه اي دوچندان به استقبال تالش بروید.

ت و موانع هر چه هدفهاي بزرگ تر و هیجان انگیزتري براي خود انتخاب کنید، امکان اینکه به مشکال

بیشتري بربخورید افزایش می یابد. اما باید با هر به زمین خوردن از جاي خود بلند شوید و به تالشتان ادامه 

 بدهید.

به شجاعتی احتیاج دارید که اذعان کنید ممکن است اشتباه کنید. بسیاري از اشخاص از آن جهت که اذعان 

، در موضع عملکرد ضعیف و متوسط باقی می مانند. نمی کنند کامل و صد درصد بی عیب و نقص نیستند

 اذعان نمی کنند آنچه زمانی خوب به نظر می رسیده است، اشتباه از کار درآمده باشد.

نترسید و به اشتباهات خود اذعان کنید.نترسید که اقدامی را متوقف سازید و به اقدامی کامالً متفاوت روي 

 اندیشیدن مؤثر است.آورید.این نشانه شجاعت، قدرت شخصی و 

به صبر شجاعانه احتیاج دارید.این نوع بخصوصی از شجاعت است و مربوط به شرایطی است که براي رسیدن 

به هدف دست به کار شده اید، اما هنوز به این هدف نرسیده اید.حیرت انگیز است چه بی شمار اشخاصی که 

 گ می بازند.وقتی هنوز به هدف خود نرسیده اند، کالفه می شوند و رن

اما شما این گونه نیستید. وقتی به سمت هدف خود حرکت می کنید، مصمم باشید که آرام و با اعتماد به 

 نفس باقی بمانید تا به نتایج مطلوب خود برسید.

آخرین شجاعتی که به آن نیاز دارید این است که بیش از همه اشخاص دوام بیاورید.مداومت کیفیتی است 

را تضمین می کند. تمایل شما به دوام آوردن و مداومت به خرج دادن می تواند بزرگ ترین که موفقیت شما 

 دارایی و سرمایه شما باشد. این عامل مهمی است که موفقیت شما را تضمین می کند.

 اگر دست از کار نکشید، مطمئناً موفق می شوید. بدانید کسی جز شما نمی تواند شما را شکست بدهد.
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نه هاي انسانهاي برتر این است که می توانند بر خود مدیریت کنند. اگر در شرکتی کار می کنند، یکی از نشا

تصور می کنند که رئیسشان کنار دست آنها نشسته و در هر لحظه بر کارشان نظارت دارد و ارزیابی ساالنه 

 خود را از آنها تکمیل می کند.

د به نفس باالتري برخوردار می گردید.مثبت تر می شوید و هر چه با خود صادق تر باشید، از شجاعت و اعتما

درباره خود اشتیاق بیشتري پیدا می کنید. به قدرت درونی و رشد بیشتري می رسید. هر چه با ارزشهاي 

باالي بیشتري کار کنید، شخصیت واالتري پیدا می کنید. و سرانجام، به نقطه اي می رسید که دیگر توقف 

 ناپذیر می شوید!

 

 تمرینات عملی

( سه ارزش مهم خود را در زندگی خانوادگی مشخص سازید. به چه چیزي اعتقاد دارید و به آن توجه می 1

 کنید؟

( مصمم شوید که باخودودیگران صادق باشید.درارزشها مصالحه نکنید.درچه زمینه اي از زندگی خودبا 2

 کسی بطورکامل صادق نیستید؟

یی از زندگی خود را که در آن احساس استرس، نارضایی یا ناخشنودي می (صداقت داشته باشید.زمینه ها3

 کنید، وارسی کنید و ببینید آیا از کنار یکی از ارزشهاي خود گذشته اید؟

( چگونه شرکتی می داشتید اگر همه افراد شاغل در آن مانند شما کار می کردند؟ چه می توانید بکنید تا 4

 تري تبدیل شود؟بالفاصله شرکت شما به شرکت به

(اگر می شنیدید که تنها شش ماه از عمر شما باقی است، چه می کردید؟ پاسخی که به این سؤال می 5

 دهید، ارزشهاي واقعی شما را مشخص می سازد.

از آنجایی که این یکی از قوانین زندگی است، چه تغییري « اشخاص عوض نمی شوند وتغییرنمی کنند(» 6

 خود ایجاد کنید تا این حقیقت را بپذیرید؟باید در خود و روابط 

( در زندگی مترصد حقیقت بشوید.در چه زمینه هایی باید دنیا را به شکلی که هست قبول کنید؟ با خود 7

 صادق باشید.
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براي کاري که می توانید بکنید محدودیتی متصور نیست. محدودیت هر چه هست، چیزي است  

انسانی عالی و با استعداد هستید.بعید است اگر همه  که شما براي خود قائل می شوید.شما

تالشتان را بکنید، به هر خواسته اي که دارید نرسید.راهکار این است که از همین امروز شروع 

 کنید و هرگز از پاي ننشینید!

 چگونه از زیاد فکر کردن جلوگیري کنیم؟

همانطور که به غذاخوردن براي زنده ماندن نیاز بپذیرید که فکر و خیال هایی که دارید بی مورد هستند. 

داریم، به فکر کردن نیز نیاز داریم، لذا گاهی تشخیص اینکه فکرهاي شما بی مورد هستند، کمی برایتان 

 :دشوار می شود. معیارهاي چندي براي تشخیص وجود دارند که به چند مورد از آنها اشاره خواهیم کرد

 

درگیر یک موضوع مشابه شده است؟ آیا با فکر کردن در مورد آن موضوع راه به  آیا بارها و بارها فکرتان –

 جایی نبرده و راه حلی به ذهنتان نرسیده است؟

 

آیا موضوعی خاص را از زوایاي بسیاري مورد تحلیل قرار داده اید؟ آیا فکر کردن زیاد به همان موضوع،  –

 ستید آن مشکل را حل و یا مدیریت کنید؟نتیجه اي معکوس را براي شما ایجاد کرده و نتوان

 

آیا تمام دوستان نزدیکی که می توانند در مورد موضوعی به شما کمک کنند را در ذهن خود به صف  –

 کردید؟ آیا از آنها کمک خواسته اید؟

 

را به آیا تمام دوستان شما به شما می گویند که فکر و خیالی که دارید بی مورد است؟ آیا دوستانتان شما  –

 خاطر افکار بی مورد و پوچی که دارید، دست انداخته اند؟

 

به راه هاي ممکن براي رهایی از این افکار فکر کنید. حال که قبول کردید این افکار بی مورد هستند، باید :۲ 

ار با در رهایی از آن ها قدمی بردارید. مطمئننا باید در این راه آزمون و خطا کنید، اما نتیجه برایتان بسی

 :بعضی از این راه ها عبارتند از .ارزش خواهد بود

 

تفکر کنید. اگر فکر می کنید که نمی دانید چگونه این افکار را از خود دور کنید، می بایست با تفکر آن را  –

فرا بگیرید و با تأمل آنها را از خود دور کنید. تصور کنید که تفکر همانند تنفس باشد. شما هر روز نفس می 

شید، بدون اینکه خودتان متوجه شوید. اما اگر بخواهید روي تنفس خود کنترل داشته باشید، می توانید ک
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نفس خود را در سینه حبس کنید. با تفکر شما می توانید بیاموزید که چگونه افکار بی مورد را از خود دور 

 .کنید

باز کند و از این طریق، با تمرکز بر بدن  ورزش کنید. دویدن و یا پیاده روي روزانه می تواند ذهن شما را –

خود، می توانید افکار بی مورد را از خود دور کنید. ورزش هایی چون یوگا و والیبال ساحلی می تواند به 

 .تمرکز شما کمک کند

نظرات خود را با صداي بلند و رسا بیان کنید. این نظرات را حتی اگر براي خودتان بازگو می کنید، سعی  –

 .آنها را بلند و رسا بیان کنید تا نظر و عقیده واقعی خودتان را مشخص کرده باشید کنید

 .از دیگران مشورت بگیرید. همیشه نظرات دیگران می تواند در تصمیم گیري درست به شما کمک کند –

مانده خود را افکار خود را دسته بندي کنید. زمانی که افکار بی مورد را از خود دور کردید، افکار باقی :۳

سامان دهید. دسته بندي افکار شما را در تصمیم گیري بهتر، تشخیص اولویت ها و حس رهایی از افکار 

 :برخی از راه هاي دسته بندي افکار از این قرار است .مزاحم، یاري می رساند

را تعریف  ابتدا مشکل .فهرستی از موضوعات آزار دهنده اي که همیشه در ذهنتان هستند را بنویسید –

کنید، سپس نظر خود را درباره آن بنویسید و سرانجام بدي ها و خوبی هاي هر راه حلی که در مورد آن به 

ذهنتان می رسد را یادداشت کنید. اینکه مشکالت را در پیش خود ببینید، خود به افکار بی مورد پایان 

ن مسئله خالی شده باشد. هیچگاه از نوشتن خواهد داد. نوشتن را تا جایی ادامه دهید که دیگر ذهنتان از آ

مایوس نشوید و به راه حل هایی که دارید فکر کنید. اگر دو و یا چند راه حل مشابه داشته اید و تفکر بیشتر 

مشکالت خود را هر روز به صورت خاطره و با تمام   –.مشکلی را حل نکرد، به ابزاري موثرتر نیاز دارید

بخشی خاص از آن تمرکز نکنید. آخر هر هفته نگاهی به یادداشت هاي خود  جزییات بنویسید و به روي

 .بیاندازید و ببینید که کدام مشکالت بیشتر شما را آزار داده اند و ابتدا آنها را حل کنید

فهرستی از برنامه هاي روزانه خود تهیه کنید. کارهاي روزانه خود را که تصمیم دارید انجام دهید،    –

نید. با این کار شما به جاي اینکه بنشینید و در طول روز افکار بی مورد خود را مرور کنید، یادداشت ک

 .خواهید دید که کارهاي مهم تري نیز براي انجام دارید

وارد عمل شوید. حال که ذهن خود را به کار بردید و به افکار خود گوش کردید و راه حلی تعیین کرده :۴

 –:ه کار شوید. چند روش مهم براي عمل کردن عبارتند ازاید، وقت آن رسید که دست ب

با دیگران معاشرت کنید. گپ و گفت با دوستان و آشنایان به شما کمک خواهد کرد تا کمتر افکار بی مورد  

 .داشته باشید
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به گروهی اجتماعی،فرهنگی و یا هر نوع فعالیت تازه اي که دوست دارید، بپیوندید. در این صورت شما  –

 .الیتی گروهی را انجام خواهید داد و روحیه اي سرزنده خواهید داشتفع

مطالعه داشته باشید. توجه به افکار و نظریات دیگران نیز می تواند به شما در ترك افکار بی مورد کمک  –

کند و به شما دید عمیق تري خواهد بخشید. خواندن حسب و حال افراد و مشاهیر بزرگ، در این مورد 

 .فید و ارزشمند خواهد بودبسیار م

در لحظه زندگی کنید. حال که مرحله تفکر را گذرانده اید و وارد عمل شده اید، توجه خود را به لحظه اي :۵

که در آن حضور دارید بدهید. با این کار ذهن شما در تصمیم گیري هاي بهتر شما را یاري خواهد رساند و 

اره اي در مورد آن ها ندارید، نخواهید بود. به چند روش براي دیگر ناراحت مسائلی که رخ داده و دیگر چ

 :نحوه زندگی در لحظه، توجه بفرمایید

هر روز حداقل پنج مورد از کارهاي خوب و مفیدي را که انجام داده اید و با انجام آن ها از شما تشکر و  –

ز اندازه به افکار بی مورد، به افراد قدردانی به عمل آمده، یادداشت کنید. اینگونه دیگر به جاي توجه بیش ا

 .مختلف و کارهایی که باید انجام دهید فکر خواهید کرد

 

مقداري از روز را صرف تماشاي منظره اي دلپذیر کنید. از این طریق شما به جهان پیرامون خود عشق می  –

 .ورزید و امید به زندگی در شما بیشتر خواهد شد

 

 .دهید تا این موسیقی دلنشین جاي افکار داخل مغزتان را بگیرد به قطعه اي موسیقی گوش فرا –

 نکات و هشدارها

هیچگاه در افکار خود، خود را ضعیف و کوچک تصور نکنید. اتفاقاتی که باب میل تان نبوده را با پاسخ به آن 

بهش فکر کنم. از تموم شده رفته. نباید دیگه “ها و تصمیم به حل آن ها، فراموش کنید. با خود زمزمه کنید: 

امید به زندگی در این جمله، باید مورد توجه قرار گیرد. شاید ”. این به بعد باید زندگیمو درست بسازم

 .خودتان هم از فشاري که در آن زمان داشتید و یا از آن موضوع حرص می خوردید، دیگر خنده تان بگیرد

کند. تفکر را تنها در مورد افکاري داشته باشید تفکر عملی است که می تواند شما را خوشحال و یا ناراحت 

 .که باعث خوشحالی شما شود تا بتوانید از این طریق به آن چیزي که از خود می خواهید نزدیکتر شوید

وقتی که دیگر از فکر کردن سرشار شدید، صبر کنید، آرامش خود را بیابید و تحلیل کنید، قبل از اینکه 

 .تحلیل روید

تفکر می کنید خوشحال باشید. الزم نیست شخص دیگري از خود بسازید، تنها کافی است  از اینکه درست

 .که افکار خود را مدیریت کنید
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 .حمام در وان پر از آب و روشن کردن شمع در اطراف آن، به آرام شدن شما کمک خواهد کرد

آدرنالین و تغییرات هورمونی، مغز  مغز خود را در انتقال اطالعات به دیگر افراد به کار ببرید. با کاهش ترشح

 .شما عملکرد بهتري خواهد داشت. لذا از افکار منفی و استرس دوري کنید

با دوستان خود، کودکان و یا حیوانات بازي کنید. خنده و سرگرمی ذهن شما را شاداب خواهد کرد و در می 

 .یابید که این افکار آن چنان که فکر می کردید اهمیت ندارند
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