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 پیش گفتار

؛ که یکی دیگر از ترجمه میباشم به این اینجانب مفتخر  

در راستای ساختن جامعه ای بهتر؛ با داشتن  ؛های خویش را

افرادی مثبت اندیش و پویا تر؛ به شما عزیزان و عالقمندان 

؛ تقدیم کنم. امید آن دارم که این هدیه ناقابل؛ که یکی 

دیگر از کار های بنده در راستای مجموعه کتابهای " ذهن 

مورد قبول عزیزان و دوست داران ؛ واقع ؛ثروتمند " است 

ل ارائه در ذی ؛شود. ضمنا را ههای ارتباط بهتر با مترجم

 میگردد.   

 با تشکر از شما دوستان عزیز

  1396تیر ماه  –اکبر بنائیان 

 سایت ذهن ثروتمند:

www.zehneservatmand.com 

 :کانال گنج کتاب

Telegram.me/bookwealth 

 ایمیل مترجم:

info@zehneservatmand.com 

 همراه :

09125309032 



 

 

 مقدمه :

 )دیوید راکلین( – افرادموفق جهاناز  سخن برگزیده 501کتاب 

این کتاب بصورت اختصار از کتاب اصلی می باشد و مهم ترین 

 مورد ترجمه قرار گرفته است . ؛موارد

 مقدمه :

من همیشه به نقل قولهای الهام بخش بزرگان عالقمند بوده 

ام ، بخاطر ام ، همواره آنها را خوانده ام ، آموخته 

ام که آنها را برای خودم  کرده سعی سپرده ام و در هر حال

تکرار نمایم . با خواندن آنها بارها و بارها اراده ام 

را قویتر و انگیزه ام را برای کارهای پیش رو بیشتر کرده 

 ام .

  من از آنها برای انگیزش بیشتر در خودم و دوستانم

 کمک گرفته ام .

 . من این نقل قولها را برای همکارانم بازگو کرده ام 

  از آنها در پذیرایی هایم استفاده نموده ام .من 

  من از این کلمات مفید در سمینارهای خود استفاده

 میکنم .

 در نوشته های شخصی و  ؛من از این جمالت الهام بخش

 کمک گرفته ام . ؛حرفه ای خود

 تفریح و سرگرمی نیز کمک  من حتی از آنها برای

 .میگیرم

تم که همواره درصدد من به حدی به این جمالت عالقمند هس

نوشتن یک کتاب براساس آنها بودم ، اماهمواره قبل از 



چند سوال اساسی در ذهن من بوجود می  ؛نوشتن کتاب به شروع

آمد وآن سوالها اینها بود .آیا مردم دنیا به یک کتاب 

دیگر دررابطه با نقل قولهای الهام بخش وانگیزشی نیاز 

به مکانی دیگر جهت  دارند ؟ آیا این مردم واقعا نیاز

یافتن نقل قولهای جدید انگیزشی دارند ؟ مگر در رابطه با 

هزاران وبسایت در دنیا بوجود ؛نقل قولهای الهام بخش 

 نیامده است ؟ و ...

دنیا  ؛و جوابی که در نهایت به آن رسیدم این بود که بله

در رابطه با جمالت انگیزشی نقل شده از  هائینیاز به کتاب

بزرگان راه موفقیت دارد و من عالقمندم که شرح بدهم چرا 

 .اینگونه است 

 ؛می باشد self Improvement .com بنام سایتش که شرکت آنالین من 

را انتشار  استمعموال ایمیل افراد مختلف که بصورت مقاله 

ل از افراد بزرگ میدهد و هم چنین هر دفعه چندین نقل قو

تقدیم عالقمندان را در رابطه با موفقیت و الهام بخشی 

 . میکند

 ؛چالش روزانه یا هفتگی من پیداکردن جدیدترین نقل قولها

در این رابطه می باشد . اینکار در ابتدا ساده بود ولی 

بعد از انباشته شدن آنها در طول ماهها و سالها ، یافتن 

کاری بس دشوار می نمود .  ؛بهترین نقل قولها از بین آنها

کدام است ؟ ؛همواره از خودم میپرسم که بهترین نقل قول 

  واهندالعملی نشان خ آن نقل قول چه عکس نسبت به مردم

داد ؟ یافتن نقل قول کاری ساده می باشد ولی یافتن 

 بهترین نقل قولها چالشی بزرگ است .

من در یک مأموریت بودم . مأموریت من شناسایی انگیزه بخش 

ترین نقل قولهای الهام بخش که در دسترس بوده است می 

 ینباشد . چطور یک شخص می توانست در این مأموریت بهتر



بیابد ؟ یک نقل قول الهام بخش دقیقا چیست ؟ نقل قولهارا 

آیا نقل قولهای گفته شده کوتاه و مختصر هستند ؟ آیا هر 

گفته کوتاه و مختصری می تواند یک نقل قول الهام بخش 

 باشد ؟

می  ر هم واقعا گیج کننده بود . چطورهمه اینها در کنا

توانستم این موضوع را به سرانجام برسانم ؟ من با خود 

ر کردم که بهترین راهی که می توانم این بررسی را کامل فک

کنم ، پرسیدن از مردم بود، مهمترین نقل قولهای الهام 

از مقاالت  200000بخش آنها ) مردم ( کدام بودند ؟ ما حدود 

ایمیلی اعضاء خود را به مردم ارائه دادیم و به آنها 

ول الهام نقل ق 3گفتیم که از البه الی این مقاالت انگیزشی 

دلخواهشان را انتخاب کنند و برایمان بفرستند . بعد ؛بخش 

جمله الهام بخش دریافت کردیم ، بعد  3000از مدتی ما حدود 

نقل قول الهام بخش رااز  1500حدود  ؛ مااز آن نیز

 تابخانه شخصی پیدا کرده و به آنها اضافه کردیم .ک

از بین آنها کدامیک الهام بخش  این بود کهچالش بعدی من 

تر است ؟ کدام جمله بهتر است ؟ کدام یک از نظر ما رتبه 

بهتری داشت ؟ به همین دلیل یکبار دیگر جهت دریافت نقل 

کمک اینترنت قولهای اولیه و الهام بخش با تمام توان از 

جمالت واحد و یگانه ؛گرفتیم و از میان هزار سایت مختلف 

ت کردیم که هر کدام از آنها چند مرتبه را برگزیدیم و دق

در سایتهای مختلف تکرار شده است ؟  هرزمان یک نقل قول 

همکاران من براین خاص روی یک وب سایت شخصی یافت می شد 

نکته توجه می کردند که این نقل قول روی چند سایت دیگر 

 ؛دیده شده است و با توجه به تعداد تکرار ، به نقل قول

بخشیدند و جزء نقل قولهای الهام بخش کتاب  یک رسمیت می

کتاب که عبارتست  68بعنوان نمونه نقل قول شماره می شد . 

از تنها چیزی که ما باید از آن بترسیم خود ترس است این 



وب سایت  6310جمله از جناب فرانکلین رزولت می باشد و در 

وب سایت تکرار  331410در  1و یا نقل قول شماره آمده است 

شده است . ما تصمیم داشتیم که الهام بخش ترین و در عین 

حال عامیانه ترین جمالت را بیابیم و این کار بنظر غیر 

؛ این اما با تالش فراوان من و تیم همراه ؛واقعی می نمود

نقل قول الهام بخش ، در  501به وقوع پیوست . این  مهم 

زشی در عامیانه ترین و الهام بخش ترین جمالت انگیواقع 

                                                                                                              اینترنت هستند . 

مهمترین سئوال من در این زمان این بود : آیا این جمالت 

عامه مردم خواهد داشت برتأثیر گذاری بیشتری  ؛الهام بخش

؟ من شروع به جستجو روی نقل قول های  ؟ یا ضرب المثل ها

نمودم . بعضی از آنها تعریفی از آن بودند و الهام بخش 

یا ارتباطی با موضوع الهام بخشی داشتند و در واقع یک 

اجازه دهید یک تعریف دقیق تر از تعریف مفید نبودند . 

انگیزش و تحریک ذهنی الهام بخشی و انگیزش انجام دهم : 

یک ندای الهی و یا یک  ؛یک سطح باالئی از حس فعال بودن ؛

و در هر  ؛تأثیر مستقیم روی ذهن و روح نوع بشر می باشد 

 .جائی که باشیم تفاوتی نمی کند 

یک نقل قول بصورت یک جمله در زمان گذشته بوده است و 

اینها ما را راهنمایی می نمود که یک نقل قول الهام بخش 

در نهایت ما جمالت کوتاه و پرمعنی را را بدست آوریم . 

نگه داشتیم جمالتی شبیه این " هرچیزی ممکن است" . ما 

همچنین بعضی ازجمالت طوالنی تر و خوب را انتخاب نمودیم 

به من آرامشی بده ؛مثل : خدای بزرگ من ، ای خدای بزرگ 

که بپذیرم آنچه را که نمی توانم تغییر دهم و جسارتی ده 

و  به انجام رسانم ؛که می توانم تغییر دهمکه آنچه را 

خردی عطا فرما که تفاوت بین این دو را دریابیم . در 

حالت عمومی مانقل قولهایی را که مربوط به یک مذهب خاص 



می شد از لیست خود خارج نمودیم . بعنوان نمونه نقل 

قولهایی که مربوط به ادیان مسیحیت ، اسالم و یا هندو 

قولهایی را که فقط یادی از خدا در آن اما نقل  ؛بوده

 باشد حتی اگر از طرف یکی از ادیان بود را نگه داشتیم .

طی تحقیقاتمان ما نقل قولهایی را که کوتاه تر و در 

عمومیتر بود مثل : همین االن انجامش بده ویا اجازه بدهید 

لیستشان میکنم . و عبارتهای الهام بخش و سنتی تر بعد از 

ه شده است .آنها آورد  

سعی ما بر این بوده است که بهترین نقل قولها را از 

منابع اصلی آنها بیابیم و با این وجود باید گفت که کار 

هیچکس کامل نیست و من بدینوسیله از اشتباهات و نقایصی 

که وجود دارد از خوانندگان عذر خواهی می نمایم . من 

چینی که به میخواهم این مقدمه را بایک نقل قول مناسب 

شخصه آن را انتخاب نموده ام به پایان برسانم . هر سفر 

نقل قول شماره )شود ران کیلومتری با گام اول شروع میهزا

نقل قول الهام بخش : 501لذت ببرید از این سفر با  ( 97  
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ت ولی اینکه به سیباریک مسئله اج؛. بیمارشدن ودرد 150

                                                                                                   س (                        ناشنا).     تاختیاری اسخودمان صدمه واردکنیم،

می توانید  ؛. اگر شما پذیرش هر چیزی را قبول نکنید 151

م (       سامرت ماقا )            .بهترین آن را بدست آورید

که ممکن است در  ؛. شما با هر تجربه ای در زندگی 152

مقطعی متوقفتان کند و یا آثار ترس را در چهره شما نمایش 

دهد ، در واقع قدرت ، شجاعت و اعتماد بنفس بیشتری کسب 

   ) الیور روزولیت (                         .می کنید

بسیار بهتر از دروغ است  ؛. من اعتقاد دارم که حقیقت 153

کس  یهم چنین آزاد بودن در زندگی برتر از بردگی برا

بسیار  ؛دیگری می باشد . من هم چنین معتقدم که دانستن

) اچ الس ا مونکن (       .                برتر از نادانی است

 .         . هیچ چیز نمی تواند جایگزین کار سخت شود 154

) توماس ادیسون (                                         

. دیروز جزء تاریخ است ، فردا نیز در هاله ای از  155

 ابهام قرار دارد ، امروز یک هدیه است ، بخاطر همین 

اشناس(                                                                                          )ن .                       " حال" نامیده می شود

 .  . ایمان و خودباوری می تواند کوهها را جابجا کند 156

) ناشناس (                                                   

مثل این . سپاسگزاری از کارخوبی که صورت گرفته است  157

.             می ماند که خودت آن را انجام داده ای 

                                                                                                                 )رالف والدوامرسان (

پس چه کسی  ؛. اگر من هیچ چیز را برای خودم نخواهم 158

آنها را برایم خواهد آورد ؟ و اگر من همه چیز را فقط 

برای خودم بخواهم چه کار خوبی می توانم برای دیگران 

                                 ) هیلل (   .                                انجام دهم

فرصتها را از دست بدهی ، هیچ کاری نمی  %100. اگر تو  159



) وین گریزکی (                     .                         نی بکنیتوا

. نگاهت را به ماه بدوز زیرا اگر به آن نرسی ، می  160

)لز براون (             .           توانی روی ستاره ها فرود آئی

. کیفیت زندگی یه شخص ارتباط مستقیم دارد  با تعهدی  161

خود میدهد ، صرف نظر از زمینه که جهت بهتر شدن به 

(                                             واینس لومباردی  .  )انتخابی خود که در آن تالش میکند

اگر حتی قصر خود را در آسمان بسازید ، برای اینکه .  162

ی ئزحمتتان از بین نرود ، احتیاج به این دارد که پایه ها

                                                                          ) هنری دیوید تورو (           .     آن قرار دهید زیر

) انجیل مقدس (                                                    .است ممکن باشی هرکاری .اگرباخداهمراه 163

. دوستان ما فرشتگانی هستند که زمانی که بالهایمان  164

ضعیف است مارا بلند کرده و به ما پرواز کردن را می 

                                                                                                             ) ناشناس ( .                                آموزند

. آنچه را که در ذهنتان بسازید ) باور کنید ( بدستش  165

) قسمتی از فیلم سرزمین آرزوها (          .خواهید آورد

. آن چیزی را می توانی انجام دهی که دوست داری  166

                               )دیوید توماس (                          .انجامش دهی

خود را از وجود ترسهایمان آزاد و رها  . زمانیکه ما 167

کنیم ، حضور ما نزد دیگران نیز باعث رها  شدن آنها 

                                                                     ) نلسون ماندال (                     .               ازترسهایشان می گردد

ید در طول زمان انجام دهید . برای کارهایی که می توان 168

و تاکنون انجام نداده اید تاسف نخورید . تاسف برای 

کارهایی است که باید انجام میدادید و دیگر قابل برگشت 

 ) سیدنی هریس (                       .                               نیست

قیمت یک زندگی توام با صلح و صفا و آرامش ، داشتن .  169

      ) آملیا ِارهارت (          .                        سارت استج

هیچ دلیلی وجود ندارد که شما به من بگویید : من .  170

                                                                                                                      ) کری فیشر ( . می خواهم چرت بزنمخوب و موفق هستم و حاال



. بیشتر افرادی که در زندگی شکست خورده اند ، آنهایی  171

بوده اند که نمی دانستند وقتی درکاری تسلیم می شوند ، 

 .        خود می بندنددر واقع درهای موفقیت را به روی 

                                   (  ) توماس ادیسون 

. چه چیزی روی زمین باارزش تر و لذت بخش ترازانجام  172

 .وبه آن عشق می ورزید آن عالقمند بوده کاریست که نسبت به

                                ) کاترین گراهام (                                                        

                                                                                                                               "یک روزی" یکی از روزهای هفته نیست.)برنارد نلسون( . 173

که او . ارزش واقعی یک شخص زمانی آشکار می شود  174

به شکل توسط فرد دیگری که توانائی انجام کاری را  بتواند

          .ندارد آن کار را بخوبی به پایان برساندصحیح 

                                                 ) ساموئل جانسون (      

تو را متقاعد کند  ؛که از اعماق وجودت"  . یک " نه  175

خیلی بهتر از یک " بله " است که تو را به مقدار کمی 

راضی نگهدارد . همواره سعی کن خود را دچار کاری که 

)مهاتما گاندی(               .                   اشتباه است نکنی 

. صفات ذاتی ما نمی توانند آرامش و آسایش بیشتری  176

فقط تالش و کوشش و تجربیات  .ندبرایمان به ارمغان بیاور

میتواند روح ما را  ؛ما که همراه با آسیب و صدمه می باشد

صیقل داده ، آن را نیرومند کند و حس بلند همتی و روحیه 

بخشی را در ما تقویت کند و آن زمانست که موفقیت بدست می 

) هلن کلر (                                       .آید

کارهای فوق العاده نیاز به بدن نیرومند  . اجرای 177

 .        بلکه ثبات قدم و پشتکار می خواهد .ندارد

                                                                                                                          )ساموئل جانسون (

. یک ایده جدید ممکن است چنان ابعاد ذهنی یک شخص را  178

 .گرددن ر هرگزذهن اوبه ابعاد قبلی بازدیگ کند که گسترده

                                                         ) الیور وندل هولمز (                



ممکن است در زندگی به خیلی از چیزهایی که انتظار  . 179

برسی ، اما تنها یک چیز است که حتما آن را ترک داری 

خواهی کرد و آن کاریست که تو را مجبور به انجامش کرده 

)آبراهام لینکلین (           .                           باشند

. رستگارترین افراد کسانی هستند که بدون اینکه برای  180

راحت  سرگرم شدن فعالیتشان را متوقف کنند می توانند

 (                                                                                               ) ناشناس  .                                 بخندند

. هرگز آرزو نکن که هرچیزی را داشته باشی ، بلکه آن  181

   .هستی و سعی می کنی که باشی کاملترین چیزاست چیزی که

                                                                                  ) فرانسیس دی سیلتر (

. برای انجام کارهای فوق العاده نه تنها باید عمل  182

کنیم ، بلکه باید رویا نیز داشته باشیم و نه تنها باید 

باور  ؛بلکه باید آن چیز را ؛برنامه ریزی داشته باشیم

) آناتول فرانس (                            .                      داشته باشیم

تو یک لیمو میدهد ، تو با آن  . زمانیکه زندگی به 183

) ناشناس (                         .                        لیموناد درست کن

خواهد  زمانیکه دانش آموز مهیا باشد ، معلم آشکار.  184

) ضرب المثل بودائی (                         .                           شد

. اگر بخواهم بیشتر دیده شوم باید روی شانه های یک  185

                    ) آیزاک نیوتن (  .                         غول بمانم

. هیچوقت برای انجام کاری که به نظر شما ممکن می آید  186

) جورج الیوت (                  .                           دیر نیست

. یک مرد واقعی ممکن است در زندگی خودش گاه گاهی  187

ولی سریع بلند شده و با شتاب حرکت  .بلغزد و زمین بخورد

ورد که اتفاقی افتاده می کند او اصال به روی خودش نمی آ

) ونیستون چرچیل (        .                             است

. اگر همواره به نور آفتاب بنگرید ، هیچگاه سایه را  188

) هلن کلر (                             .                           نخواهید دید



شتر سعی بلکه بی ؛. برای موفق شدن زیاد تالش نکنید 189

) آلبرت انیشتین (      .         کنید فردی ارزشمند باشید

یه گاه مناسب بدهید ، به من یک اهرم بلند و یک تک.  190

 ) ارشمیدس ( .       آن دنیا را تکان دهم می توانم با

) بستگی به کیفیت ذهن  .. شادی یک حالت ذهنی می باشد 191

) ناشناس (                                                 شما دارد ( 

زمانی وظیفه اصلی ؛نجات است . ذهن انسانها همانند چتر 192

) توماس دیوآر(     .         خود را ایفا میکندکه بازشود

 ؛. هرگز به کسی نگویید که چگونه کاری را انجام دهد 193

خواهید  ؛بلکه فقط به او بگوئید که آن کار را انجام دهد

 .       که او با ابتکارش ، شما را غافلگیر می کند دید

                                        ) جنرال پاتون (

. تفاوت بین سخنان ممکن و غیر ممکن  فقط در اراده و  194

) تامی الزوردا (        .                   تصمیم شخص می باشد

ولی ممکن  .. ذهن ما شبیه یک ظرف پر از محتوا نیست 195

)پلوتارچ(      .              است که بایک جرقه شعله ور شود

. شما چیزی را به صورت واقعی میبینید و می گویید چرا  196

؟ ولی من چیزی را که هرگز ندیده ام در رویاهایم می بینم 

                              برنارد شاو (                      ) جورج            و می گویم چرا که نه ؟ 

می تواند یک فرصت را بصورت مشکل  ؛یک منفی باف . 197

هرمشکلی را بصورت یک فرصت ؛مثبت اندیش  فردببیند ولی یک 

                               ) ونیستون چرچیل (                                    .                           می بیند

. آنها ازمشکالتی برای شما صحبت میکنند که خودشان  198

)ریچارد باخ (  .          مطمئنا قادر به انجامش نیستند

 . می باشدآفتاب از طلوع  قبل ؛.همیشه تاریکترین زمان 199

) ناشناس (                                                

آن چیزی  ؛. باالترین پاداش برای شخصی که زحمت می کشد 200

نیست که او به دنبالش می باشد بلکه چیزی است که به آن 



) جان راسکین (                                                              .                        تبدیل می شود

روزهایی بوده . بیشترین روزهایی که هدر داده ای ،  201

) کامنیگ (         .               است که در آن قهقه نزده ای

حتی اگر به شما ؛های بزرگ نباش  نگران برداشتن گام . 202

  .        بگویند که نمی توانید از روی این شکاف بپرید

                                                                                                              ) دیوید لیوید جورج ( 

خیلی سریع  ووارد زندگی ما می شوند؛. بعضی از افراد  203

از آن بیرون می روند . بعضی دیگر برای مدتی می مانند و 

  .ردپایی از خود در قلبمان باقی می گذارند ؛هنگام ترک ما

                                                                                                    ) ناشناس (      .ما هرگز شبیه هم نیستیم

.بهترین رابطه آن است که بیش از آنکه نیاز داشته  204

) ناشناس (              .                   باشیم ، بهم عشق بورزیم

ظر زندگی رویایی عاشقانه انجام بده و منترا  . زندگیت 205

)بنجامین فرانکلین (     .         نباش ؛که قرار است بسازی

حتی اگر .بهترین چیزی را که داری هدیه کن  ؛. به دنیا 206

بهترین چیزت را ؛مقدار آن ناچیز باشد ، در هر صورت ممکن 

                                                 ) مادر ترزا (                     .                       به دنیا هدیه کن 

 دیگر نمی باشد بلکه نگاه های جذاب به یک عشق نگاه.  207

       .باشددر یک جهت میکردن هر دو طرف باهم و 

                                                                                                     آنتوان دوسنت باگزوپری ( )

. شادی در واقع حس خوبی است که در زمان بدست آوردن  208

 چیزی و یا تالش خالقانه ای که برای کاری انجام می دهی

                                                     ت (    ) فرانکلین روزول                        میباشد.

است تخصیص انجام کاربادست و  سخت؛. قسمت موفقیت کار 209

بهترین  ما ؛عزم جزم برای اینکه من پیروزم یا شکست خورده

انجام  کارمان را که بایدبا دستانمان انجام دهیم را به

  (لومباردی ینس)و                         .می رسانیم

شما نمی توانید همه چیز را به یک شخص بیاموزی ، .  210



 .   بشناسدراباید به او کمک کنی تا درونش  بلکه

                                                                                                                     گالیلیو گالیله ()

.       . شما همان چیزی می شوی که به آن فکر میکنی  211

                                         ) ارل نایتینگل (      

 باید قبل ازاینکه کاری را انجام دهید. شما 212

 .           انتظارانجام آن کار را از خودت داشته باشی

                                                                                                                               ) مایکل جردن (

. تنها راهی که می توانید بر محدودیتهای خود غلبه  213

ها را ممکن سازید اینست که به فراسوی آنها نکنید و آ

                                                      ) آرتور کالرک (                .   بروید و به دنبال غیرممکن ها باشید

مراقب افکارتان بشید چرا که آنها به کلمات تبدیل   . 214

می شوند ، مراقب کلماتتان باشید زیرا آنها به اعمالتان 

تبدیل می گردند ، مراقب اعمال خود باشید زیرا اعمال شما 

، مراقب عادات خود باشید  به عادات روزمره تبدیل می شوند

و  چرا که آنها تبدیل به جزئی از شخصیت شما می گردند

مراقب شخصیت خود باشید زیرا با شخصیت سرنوشتتان را رقم 

                                                               ) فرانک آتالو (                           می زنید . 

. باالترین افتخار این نیست که هرگز شکست نخوریم ،  215

دوباره بلند شویم و ادامه ؛بلکه آنست که بعد از هر شکست 

) کنفوسیوس (                                                                                     .                                 دهیم

. و روزی فراخواهد رسید که خطر باقی ماندن به صورت  216

به یک گل دردناک تر از خطر تبدیل شدن  ؛یک غنچه نشکفته

) آنایس نین (                                                                              .                             می باشد

. شما زمانی کوچک می شوید که تمایالت و آرزوهای  217

)جیمز آلن(       .          را کنترل و سرکوب کنیدبزرگتان 

مختلف گفته ها و اعمال شما را فراموش خواهند . افراد  218

کرد ولی هیچگاه فراموش نمی کنند که شما چگونه آنها را 

) مایا آنجلو (                                                                     د.              و درک نمودی یدحس کرد



برنامه است  . باهم آمدن یک شروع است . باهم بودن یک 219

) ناشناس (      .             و با هم کارکردن موفقیت است

هم کسی را که عشق  .. عشق مردم را معالجه می کند 220

                . میدهد و هم آنکه عشق را دریافت میکند

                                                                                                                       مینیگر ( –) کارل . را 

 .یک زندگی بی ارزش است ؛زندگی بدون سختی و آزمایش.  221

                                   ) سقراط (           

. هیچ اتفاقی روی نمیدهد مگر اینکه بایک رویا شروع  222

                       کارل سادن برگ ()  .                             شود

 ناشناس (.)است یروبازسازیمتع تحت.جاده موفقیت همیشه  223

                                                     

رهبر گروه تعیین می  ؛. نرخ سرعت و پیشروی هرکاری را 224

            ) رالف والدوامرسان (        .                            کند

هرگز تسلیم نشو. هرگز؛هرگز؛هرگز؛هرگز.             . 225

                                                                                                                                  ) وینستون چرچیل(

آموزش  ککنید که بخواهید به یک خو. هرگز سعی ن 226

آوازخواندن بدهید . زیرا وقت خودتان را هدر داده و خود 

                                                       ) مارک تواین (                                                .را اذیت می کنید

.   نیازتان است . تأخیر کردن ، همان دزد زمان مورد  227

) ادوارد یانگ (                                               

. بعضی از افراد فقط خواب موفقیت را میبینند و این  228

و  جهت کسب موفقیت بیدار هستند ؛در حالیست که عده دیگری

                                   ) ناشناس (                                 .                         سخت تالش می کنند

اید پس همانطور است که  . اگر فکر کنید که آسیب دیده 229

فکر میکنید . اگر فکرکنید که شهامت انجام کاری را 

ندارید درست فکر کرده اید .اگر به نظر می رسد که در 

ن فکر می کنید که به راحتی کاری پیروز هستید اما خودتا

نمی توانید از عهده انجام آن کار برآئید مطمئن باشید که 



پیروز نمی شوید. زندگی صحنه نبردی است که به مردان قوی 

دیر یا زود شخصی پیروز خواهد شد  .تر و سریعتر نیاز دارد

.       که همواره فکرش این باشد که پیروزی از آن اوست 

                                                                        ) ناشناس (

یافتن خویشتن نیست . بلکه موضوع ؛. موضوع زندگی ما 230

                                                                                                                           ) جرج برنارد شاو (    .اصلی زندگی خلق کردن خودمان است

. از اطالعات دریافتی فقط آنهایی را که عاقالنه و مفید  231

                         ) پاپلیک سروس ( .                       هستند بپذیرید

نتوانستند زنده  ؛. قوی ترین و باهوش ترین گونه ها 232

ترین عاملی که  بلکه مهمبمانند ) توضیح : نظریه تکامل ( 

باعث بقای بعضی گونه ها شد عکس العملی بود که نسبت به 

                                                                                                                         )چارلزداروین ( .        از خودشان نشان دادند ؛تغییرات

. دو نوع از افراد وجود دارند . افرادی که بیشتر کار  233

می کنند و افراد دیگری که همواره بدنبال کسب اعتبار 

هستند ، سعی کنید که شما جزء گروه اول باشید زیرا آنها 

به کارشان و هدفشان می پردازند و کمتر در رقابتها  بیشتر

                                                                               ندی (گا)                               .شرکت می کنند

 تان. هیچ ترسی وجود ندارد ، در واقع باید از خود 234

                       ) فرنکلین روزولت ( .                          بترسید

. چه شما فکر کنید که می توانید و یا اینکه نمی  235

در هر صورت درست فکر کرده  ؛توانید کاری را انجام دهید

                                                                                                             ) هنری فورد ( .                                  اید

تعیین می  ؛. پاسخ شما برای چالش در نیمه دوم بازی 236

 .     کند که در نهایت شما برنده یا بازنده خواهید بود

                                                                                                                              ) لوهوتز (

 .واقعی دانشی است که یک نفررااز جهالت برهاند. دانش  237

                                            )کنفوسیوس (

. برای اینکه بتوانید به نتیجه دلخواهتان برسید ،  238



باید چیزی را بیابید که بتوانید آن را نگهدارید و آن 

چیز بتواند برایتان انگیزش ایجاد کند و به شما الهام 

                                          ) تونی دورست (        .                                 دهد

کاری را انجام دهید که به آن عشق می ورزید و می  . 239

یترا (    ن) مارشال س .          تواند برایتان ثروت آورد

                                                                         ) ترنس ( .     . جائی که زندگی باشد ،امید هم هست 240

. بپرسید تا دریافت کنید ، مطالعه کنید تا بیابید ،  241

 .در را بکوبید تا برروی شما بازگردد و به شما داده شود

                                                                                                         (گلدوین ) ساموئل

 .    . برای بدست آوردن موفقیت ، سختتر کار می کنیم 242

             ) انجیل مقدس (                          

بی صبرانه  ؛. جهان پر است از چیزهایی رویایی که 243

افزایش  دانسته های من بوده و می خواهند که آن رامنتظر 

(                                                            .   )ادن فیلیپوسداده و شخصیتی نوین برای من شکل گیرد

                                                        )بنجامین فرانکلین ( ..عمل خوب بهتراز گفتار خوب است 244

 بکشی؛رسی ، زیرا اگر آنها را . سعی کن به رویاهایت ب 245

در زندگی مثل یک پرنده با بال شکسته می شوی که قدرت 

                                                                       ) لنگستون هیوج ( .                        پرواز ندارد

. برای درمان مردم باید به آنها کمک کنی که از آن  246

 .یزی که هستید ، تبدیل به آن چیزی که می خواهند بشوندچ

                                                                                                  ) گوته (

. زمانیکه می خواهید انتهای طناب را در دست بگیرید و  247

 .آویزان شوید، سعی کنید قبل از آن یک گره به طناب بزنید

                                                                       ) فرانکلین روزولت (                        

              .نیست.حل کردن مشکالت براحتی خلق آنها  248

) آلبرت انیشتین (                                               

) ناشناس (                                                                .      . تغییرات از درونمان آغاز می شود 249

قدرت احساسات خود را دست کم می گیریم ؛. اغلب اوقات  250



یک لبخند ، یک کلمه محبت آمیز ، یک گوش شنوا ، یک حرف ، 

صادقانه یا حتی یک توجه ناچیز به کسی ، تمامی اینها 

همان قدرتهای پنهانی هستند که می توانند زندگی را برای 

) لئو باسکاگیال (                                          .                   ما معنی دار کنند

زمانیکه به لبه روشنایی رسیدید و قرار است وارد یک .  251

تاریکی ناشناخته شوید با توجه به ایمان خود ممکن است دو 

حالت برایتان پیش آید . اول اینکه : از لبه روشنائی به 

پرواز در می آئید و دوم اینکه در همان لبه خواهید ماند 

                                                                                              وینتر ( ) باربارا

. اینکه تو یک ذهن خوب داشته باشی کافی نیست ، مهم  252

                                                                                             )رنه دکارت (                                      .     اینست که تو خوب از ذهنت استفاده کنی

در جهت رویاهایت پیش ؛. اگر با اعتماد بنفس کامل  253

 ؛خودت رارها کنی؛بروی و تالش کنی که از این زندگی فعلی 

 .    موفقیت غیرمنتظره ای را در ساعات آینده خواهی دید

            ی دیوید تورو (                     ) هنر

یک قضاوت خوب حاصل تجربیات مفیداست و یک تجربه .  254

                 )جیم هورنیگ(.میباشد قضاوت بد حاصلنیز

 . که نکته واقعی همین مسئله است . مسئله اصلی اینست 255

                                     ) استیفن کاوی (

پدرم به قدری نادان بود  ؛ساله ای بودم 14. وقتی پسر  256

ولی وقتی یک  .که به سختی چیزی را به او تفهیم می کردم

بودم از اینکه این پیرمرد ، چقدر  متحیرساله شدم  21جوان 

                                                                                                                      )مارک تواین( .            سال آموزش دیده است  7در این 

زمانی  .مردم مانند شیشه های لک دار یک پنجره هستند.  257

که نور خورشید از بیرون بر آنها بتابد بسیار درخشنده و 

فقط نور چراغ از داخل  کهزیبا بنظر می آیند ولی در شب 

            لکه های آنها آشکار می شود . ؛خانه می تابد

                                                                 ) الیزابت کوبلرراس (                                      



. شخصی که می گوید نمی تواند آن را انجام دهد ،  258

دست شخصی که آن کار را انجام می دهد ناراحت  نباید از

                                                ) ضرب المثل چینی (                                    .                              باشد

. همه افراد فکر می کنند که باید دنیا را تغییر دهند  259

 .ی کند که باید خودش را تغییر دهدولی کسی به این فکر نم

                                            ) لئو تولستوی (                                                  

یک خیال باطل است و عمل بدون  ؛. بصیرت بدون عمل 260

                                                                                                                                )ضرب المثل ژاپنی (  .         یک کابوس می باشد؛بصیرت 

. اگر سکوت اختیار کنیم و دیگران فکر کنند که ما  261

چیزی نمی دانیم ، بهتر از این است که دهان باز کنیم و 

 . به شک بیندازیمدیگران را در مورد خود  ؛با حرفهایمان

                               ) ابراهام لینکلن (     

مثل اینست که آنها را بتصرف  ؛. افزایش دادن فرصتها 262

                           ) سان تیزو ( .در آوری خودت

و در طبیعت وجود ندارد  ؛. چیزی به نام امنیت بیشتر 263

پسرها بدون تجربه خطرات و  .در واقع خرافه ای بیش نیست

در معرض آن قرار گرفتن ، نمی توانند به مردی بزرگ تبدیل 

شوند . در واقع باید گفت که زندگی یک شهامت ماجراجویی 

                            ) هلن کلر (                           .                در یک مدت طوالنی می باشد 

زی که یک پدر می تواند به فرزندش . مهمترین چی 264

)ناشناس(       .     بیاموزد ، عشقی است که به مادر او دارد

 ؛. اینکه بین تغییر کردن ذهنیت خود و تغییر ندادن آن 265

معموال باید گفت اکثر افراد  ؛کدام را باید انتخاب کرد

                                                     ) جان کنت گابرایت ( . مشغول ثابت کردن حالت دوم هستند

. بیائید به لبه پرتگاه :                                                                                               266

پاسخ : ما نمی توانیم ، ما می ترسیم ، ما نمی توانیم ، 

ئید به لبه پرتگاه :            ما می افتیم . و دوباره : بیا

پاسخ : و آنها می آیند ، او آنها را هل داد و آنها 



لینز (                                  )گیلومه آپو .                    پرواز کردند

. او کسی بود که ایستاد ، بهتر شود و ایستاد که خوب  267

یور کرامول (                       ) اول .                         تر شود

. برای موفقیت ، نیاز به چیزی دارید که شما را در 268

 .  مسیرتان نگه دارد و به شما انگیزه و الهام ببخشد

                                                                                                                      )تونی دورست (

 .      . برای انجام کار درست همیشه زمان وجود دارد 269

                                        ) مارتین لوترکینگ (    

. اگر تنها ابزار شما یک چکش است پس همواره مشکالت را  270

)آبراهام مازلو (      .             بصورت یک میخ ببینید

                                                                      ) ناشناس (.جهان نیز با شما میخندد. اگر بخندید  271

. این دور از انصاف است که دیگران خوبیهای شما را  272

 .    بدون اینکه بخواهند کمکی به شما نمایند ؛کشف کنند

                                                                                            ) جودیت مارتین (                 

اینکه یک عشق در زندگی داشته باشی و آن را از دست  . 273

 .      بدهی ، بهتر از اینست که هرگز عشقی نداشته باشی

                                                                                   () آلفرد لرد

 ؛. من یکبار بیشتر از این جهان و زندگی عبور نمی کنم 274

پس اگر می توانم خوبی کنم و یا اگر می توانم مهربانی و 

محبتم را نثار دیگر افراد نمایم باید این کار را همین 

وشی کرده و از آن چشم پاالن انجام دهم ، اجازه ندهید که 

دوباره زیرا من هرگز این راه را  .به تاخیر بیندازیدیا 

) ویلیام پن (                        .                           نمی پیمایم 

توانایی غیر قابل وصف  ؛میدانم که تشویق بیشتر . من 275

یک مرد را باالتر نمی برد بلکه این تالش آگاهانه و مستمر 

) هنری دیوید تورو (                                                     . ق می کنداوست که این امر را محق

. هیچ چیزی نمی تواند فردی با افکاری مثبت و درست را  276

و هیچ چیزی روی کره زمین  .از دستیابی به اهدافش بازدارد



 .کند ؛ کمکو نادرست نیز نمی تواند به فردی باافکار منفی

                           ون(           )توماس جفرس

. اگر چیزی را دوست ندارید آن را تغییر دهید و اگر  277

نمی توانید آن را تغییر دهید ، نگرش و رفتار خودتان را 

                                                       ا آنجلو (            ی) ما .               تغییر دهید ؛نسبت به آن

                                                                           ) ناشناس (.       فردا دوباره خورشید طلوع میکند . 278

همچون روشنائی مختصر یک شمع نیست . ؛. زندگی برای من  279

زندگی برای من مشعلی است که من آن را چنان می افروزم که 

                                              ) جورج برنارد شاو ( .    نسل آیندگان نیز برسدنورش به 

 .       . شما همان چیزی هستید که فکرش را می کنید 280 

                                       ) باب ریچارد (           

 . انند. روزگار سخت می گذرد ولی مردان سختکوش جاوید 281

                                      شولر ( ) رابرت

. حکمت و عقل ، دانستن آن چیزی است که می خواهی بعدا  282

) دیوید استار جردن (                               د.انجام دهی

. تجربه آن اتفاقاتی نیست که برای یک فرد رخ داده  283

است ، بلکه آن چیزیست که یک شخص انجام میدهد با تمام 

) آلدوس هاگزلی (                                                 . اتفاقاتی که ممکن است برایش رخ دهد

 .  . استعدادی که داری ، هدیه ایست از خداوند به تو 284

لئوبوسکاگلیا (                                      ) 

. زمانی که هوا خیلی تاریک است شما می توانید به  285

) چارلز رابرد (                         .           ستارگان را ببینید ؛خوبی

. وقتی کارهایتان را بدرستی انجام دهید ، افراد  286

و بقیه نیز متحیر از کار  زیادی از شما راضی خواهند بود

) مارک تواین (                                                                                       .                        شما می شوند

. از این لحظه خود شادمان باشید زیرا زندگی تو همین  287

) ناشناس (                           .                               است لحظه

بلکه روش زندگی کردن ؛سرنوشت زندگی شما نیست  ؛. شادی 288



) بارتون هیلز (                        .                               است 

. یا یک راه را باهم پیدا می کنیم و یا یک راه جدید  289

) هانی بال (                                     .                         می سازیم 

انجام ؛تو می توانی هر کاری را که به آن فکر میکنی .  290

              ) ناشناس (                     .                                    دهی

. تنها شانس خوب ، مردان بزرگی که در تاریخ زاده شده  291

اند ، عزم جزم آنها برای غلبه بر بخت بد و مشکالت راه 

) چانینگ پالوک (                                                                             .                         بوده است

ودداردکه تو بیشترین تالشت . آیاچیزی غیرازاین وج 292

)ژنرال جورج پاتون( .       رابرای انجام کاری انجام دهی

. بهترین روشی که باعث شود تو مورد تشویق دیگران  293

قرار گیری ، اینست که سعی کنی دیگران را مورد تشویق 

                                                ) مارک تواین (                        .                       خودت قرار دهی

.چیزی راکه مادریافت میکنیم و میبینیم،اساسأهمان  294

)سرجان لوبوک(    .            چیزی است که بدنبالش هستیم

   ) ناشناس (                                                  .. شما اصالت خود را خودتان خلق می کنید 295

در لنگرگاه ایمن است ، ولی برای ماندن در  ؛. یک کشتی 296

     (     راشید جان)  .              لنگرگاه ساخته نشده است

. افرادی هستند که همواره شرایط موجود را سرزنش کرده  297

و از بخت بد خود می نالند من به این موضوع اصال اعتقادی 

ود دارند که همواره در زیرا افرادی در جهان وج ؛ندارم

مقابل چالش های زندگی به پا می خیزند و به دنبال شرایط 

مطلوب خودشان هستند ، اگر آن شرایط را نیافتند ، آن را 

                                                                                                                         ) جرج برنارد شاو ( .                        می سازند

رهای مشابه بارها و بارها کا. دیوانگی یعنی اینکه ،   298

    .      انجام دهی ولی انتظار نتایج مختلف داشته باشی

                                                                                                                      ) آلبرت انیشتین (

. مهمترین کارهای دنیا را افرادی انجام داده اند که  299



آنها ؛نبوده است متصور زمانی که هیچ امیدی برای دیگران 

                                                                                       ) دیل کارنگی ( .            به تالششان ادامه داده اند

. اغلب افراد به حفظ و امنیت جایگاه فعلی خود فکر می  300

تا اینکه به موقعیتهای پیش رو . بنظر می رسد این ؛کنند 

                     ) جیمز بینمر (                       .بیش از مرگ می ترسند ؛از زندگی؛افراد 

تنگی یا فراخی زندگی شما بستگی به جرات و دلیری .  301

) آنیاس نین (                        .                          خودتان دارد

. رویاهای ما در هر سنی که باشیم قابل رویت و دست  302

                    ) دیل ترنر ( .                          هستند یافتنی

. راه را میبینم ، اگر رنگین کمان را بخواهید ، باید  303

) دالی پارتون (                                         .                           باران شوید

 .           . زندگی ما توسط افکارمان ساخته می شود 304

) مارکوس آرلیوس (                                                  

مدام   ؛. بزرگترین اشتباه  شما در زندگی این است که 305

                                                                                                                       )آلبرت هوارد( .از آنچه که ممکن است اتفاق بیفتد بترسید

فرد معممولی  50. یک ماشین می تواند به اندازه ظرفیت  306

ولی هیچ ماشینی نمی تواند کارهای یک انسان فوق  .کار کند

                                       ) آلبرت هوارد (                                   .                 العاده را انجام دهد

در  ؛اگر می دانستید که هرگز شکست نمی خورید .  307

) رابرت شولر (                   ؟زندگیتان چه کاری می کردید

بیشتر افرادی که همواره شاد هستند ، ذهن خود را .  308

) آبراهام لینکلن (                    .                 اینگونه می سازند

 .           یزی که مرا نکشت ، مرا قوی تر میکندچ.  309

) فریدریک نیچه (                                              

 .    بهتر از مصیبت تاریکی می باشد ؛. نور کم یک شمع 310

) الیور روزولیت (                                      

هرگز مهربانی و محبتت را از کسی دریغ نکن ، زیرا  . 311

چقدر زود از دست میرود و  ؛تو نمیدانی که این فرصت ها



) رالف والدوامرسان (                                                                              .                   دیر می شود

دوستانی بیابی و به ؛اه . تو می توانی در عرض دو م 312

آنان عالقمند شوی ، سپس باید دو سال تالش کنی تا آنها به 

                          ) دیل کارنگی (                                                    .                    تو عالقمند گردند

 ؛دهبه من ب ؛ایستادن ن ودی تکیه دا. یک جایگاه برا 313

 آریستول ()                  کنم.من شروع به حرکت  تا

. زندگی مانند یک بوم بزرگ نقاشی است ، شما باید  314

 .    تمامی رنگهایی را که می توانید روی آن بکار ببرید

                                                                                                                   ) َدنی ِکی (

 .   تغییر ناپذیر است ما باید تغییر کنیم . اگر چیزی 315

                                             ) هنری دیوید تورو (

. هیچ راهی برای جابجا کردن زمان تولد و مرگ خود  316

نهایت لذت را ؛ندارید ، پس از فرصتی که بین آنهاست 

                                                                                                   ) جورج سانتایاما ( .                          ببرید

قبل از کار می آید فقط در  ؛. تنها جایی که موفقیت 317

  ) ونیز لومباردی ( .              دیکشنری ها می باشد

و کار با  S) توضیح مترجم : از آنجا که کلمه موفقیت با 

W شروع می شوددر یک دیکشنری حرفS  قبل ازW است آمده.) 

                                                                                                                                    

. شادی همچون پروانه ایست که اگر به دنبالش باشید  318

ولی اگر شما روی صندلی  .همواره خارج از دسترس شما است

ممکن است روی شانه های شما  ؛خود به آرامی نشسته باشید

) ناتانیل هاتورن(                   .  فرود آمده باشد

فقط مطالب را می گوید ، معلم خوب  ؛. یک معلم متوسط 319

آنها را شرح می دهد ، یک معلم ممتاز آنها را اثبات 

 به دانش آموز الهام می ؛میکند و یک معلم فوق العاده

          وارد () ویلیام اد .              بخشد و انگیزه میدهد



جنگلها .. از استعدادهای خود در زندگی استفاده کنید  320

 ؛خیلی ساکت می شوند اگر هیچ پرنده ای به جز بهترین آنها

) هنری َون دیک (                                                                     .                    نغمه ای سرندهند

) مدونا (                                                                .پرواز می باشد . عشق یک پرنده است و محتاج 321

شادی  .. هیچ راهی برای دستیابی به شادی وجود ندارد 322

) ناشناس (                                      .                               خود راه است

را بسازی پس میتوانی آن را بدست . اگر بتوانی تصویرش  323

می توانی خود آن  ؛آوری و اگر بتوانی رویایش را بسازی

) ویلیام اوارد (                                                                                                  .                                شوی

آن زمانی که آن ؛بدست می آوری . تجربه چیزی است که  324

 .            چه را که می خواهی ، نمی توانی بدست آوری

                                                                                                                      ) دن استند فورد (

، تو خود یک در نزدند تو را خانه ؛ در . اگر فرصتها  325

                                         )میلتون برل(  .                               جدید بساز

چیزی  ؛رازی بسیار ساده.اکنون این راز من است  هم.  326

که فقط با چشم دل دیده می شود و چشم سر قادر به ادراک 

نست اگزوپری (                                                                          ) آنتونی دِ  .                    آن نیست

که نشان میدهد ما ؛. این انتخابهای ما هستند "هری"  327

واقعا چه هستیم چیزی خیلی دور دسترس تر از توانائی 

                                             فیلم هری پاتر (                –)پروفسور آلبوس دامبلدور .   هایمان 

نه تنها  ؛. ذهن ما مانند دستانمان قدرتمند است ، آن 328

     .جهان را درک میکند بلکه می خواهد آن را تغییر دهد

                                                                                                            ) کولین ویلسون (

. عشقی که خالصانه و بدون شرط باشد ، هرچند که در  329

بسیار مستحکمتر از پیروزیست که با  ؛ظاهر شکست بخورد

                                                                   (           )مارک تواین  .                       شرارت بدست آید

 .   افکارتان را تغییر دهید تا زندگیتان تغییر کند .330

) جیمز آلن (                                                 



پس چه موقع ؟  ؛حاال هم که نه  ؛م ما که نه ی. اگر بگوی 331

 ) ناشناس (                                

نرده ها  عشت نرده؛ سبزتر نیستند . در واق. چمن های پ332

 ؛چمن هاجایی سبزترند.هیچ ارتباطی به سبزی چمن ها ندارند

شما اگر از نرده ها عبور کنید و آب  .که آب بیشتری باشد

آنجا چمن سبزتری خواهید  ؛را هرجا که می خواهید ببرید

                                                     ناشناس ( .                                     )داشت 

می  ؛. هرچیزی را که می خواهی در زندگیت داشته باشی 333

توانی بدست آوری ، اگر شما به اندازه کافی به دیگران 

 .کمک کنید و آنچه را که می خواهند در اختیارشان بگذارید

              (                          ) زیگ زیگالر

یعنی اینکه  ؛سپری می کنیم . اینکه چطور روزهایمان را334

ی دیالرد ( آن )            طور زندگیمان را می گذرانیم چ

) ناشناس (                                                                     .         شروع یک روز جدید است ؛ امروز. 335

تعداد سالهای عمر شما محاسبه نمی  ؛. در پایان عمر 336

بلکه سالهایی را که توانسته اید بدرستی زندگی  .ودش

                                                                     ) آبراهام لینکلن ( .             دنمحاسبه می کن ؛کنید

. جسارت انجام بعضی کارها که ممکن است منجر به  337

 ؛کست خوردنپیروزی شکوهمندانه و یا متحول شدن شما توسط ش

بدست می آورید بسیار بهتر است از زندگی افرادی که 

همواره در منطقه خاکستری )متعادل ( و با یک روحیه ضعیف 

زیرا اینان هرگز لذت رنج  .به زندگی خود ادامه میدهند 

تر و نتایج بهتر را نخواهند برد و در این منطقه بیش

متصور ی آنها اهیچگونه پیروزی و شکستی بر؛خاکستری زندگی 

) تئودور روزولت (                          .                             نیست 

این بوده است که دریافتیم  ؛. بزرگترین کشف نسل ما 338

 ؛رابر مبنای نگرش و افکارشانزندگیشان ؛انسانهامی توانند

                                                                                   ) ویلیام جیمز ( .                         تغییر دهند



. شما نمی توانی با فرار امروزت ، از مسئولیت فردای  339

اهام لینکلن (                        )آبر .                    زندگیت بگریزی

. زمانی که در زندگی دری روی ما بسته می شود ، در  340

دیگری باز می گردد ، اما ما آنقدر پشت در بسته می مانیم 

که نمی توانیم در دیگری  ؛و تأسف بسته بودنش را می خوریم

      .ببینیم ؛شدهاست راکه بررویمان گشوده

(                                                                                             آلکساندرگراهام بل)

بیانگر منزلت و جایگاه شما در زندگیتان  ؛. نگرش شما 341

زیگ زیگالر (                              .                                 می باشد

 بگویم "آینده"وانم در مورد بهترین چیزی که می ت.  342

                                                        اینست که : 

                                                                             ()آبراهام لینکلن .      در یک زمانی می آید ؛آن یک روز

 .  است را بوجود نیاورده یارزش ند هیچ چیز بیو. خدا 343

) ناشناس (                                                     

. خروجی های شما ) عکس العمل هایتان ( براساس ورودی  344

ناشناس (           .                             هن شماست ذهای 

گ تفاوتی بزر چیز کوچکی است که می تواند ؛. نگرش ما 345

تون چرچیل (            ) سروینس .                    را ایجاد کند

) توضیح : می توانید  .راه برای زندگی کردن دارید 2.  346

نگرش مختلف زندگی کنید ( یکی اینکه هیچ رویدادی را  2با 

بصورت یک معجزه در زندگیتان قبول نداشته باشید و دوم 

ت می تواند یک معجزه برای اینکه هر رویداد مهمی در زندگی

) آلبرت انیشتن (                                                         .                           شما باشد

 ما .شویم رمیـپی ، وقف کنیمـازی زندگی را متـ. اگر ب 347

.      این بازی را متـوقف میکنیم زیرا ؛شویم می رـپی

                                                                                                           (جرج برنارد شاو )

ووظایف شرافتمندانه  .من میل دارم همواره کارهای بزرگ 348

اما رئیس من وظایف کوچکی را انجام می دهد .را انجام دهم 



                                                  )هلن کلر (           .      که بنظر بزرگ و شرافتمندانه برسند

. ما انسانهائی نیستیم که دارای یک تجربیات روحانی و  349

بلکه ما ارواحی هستیم که دارای تجربیاتی  ؛معنوی باشیم

                                                                     ) پیرتیلهارد چاردین ( .               انسانی می باشیم

. اگر شما از دارائی و ثروت خود بخشش کنید ، چیز کمی  350

بخشش واقعی  ؛داده اید ولی اگر از جان و وجود خود گذشتید

  ) جبران خلیل جبران (                                                   .                 انجام داده اید

. زمانی که من دوستان واقعی می یابم در واقع دشمنان  351

) آبراهام لینکلن (        .               خود را نابود می کنم

. من همواره مطالعه می کنم تا یاد بگیرم ، اگرچه  352

                                                                                                                            ستون چرچیل () وین.         دوست ندارم که همیشه فکرکنم

همانطور  .به معنای انتهای جاده نیست ؛. یک پیچ جاده 353

) توضیح : شکست .که شکست شما ممکن است شما را متحول کند

                                       ) ناشناس (             (  .باعث میشود آغازی محکمتر داشته باشید

پس  ؛. هرچیزی در پایانش خوبست ، اگر چیزی خوب نبود 354

) ناشناس (       .                 است هنوز به پایان نرسیده

 .مشکل می باشد "غیر ممکن است". گفتن اینکه چه چیزی  355

 .اقعیت فردا می باشندو ورویاهای دیروز،امیدواری امروز 

) رابرت . اچ . گودارد (                                                                                      

. زمانی که عشق و مهارت باهم می آمیزند ، باید  356

) جان راسکین (         .             انتظار یک شاهکار را داشت

زیرا نتیجه آماده  .و رمزی ندارد راز . موفقیت هیچ 357

 .       و عبرت گرفتن از شکستها می باشد؛سازی کار سخت 

                                                                                                                 ) کولینی پاور (

 .. هیچ امنیت و ضمانتی برای شما روی زمین وجود ندارد 358

 .           تنها چیزی که هست ، فرصت و موقعیت می باشد

                                                                         ) ژنرال داگالس مک آرتور (                          

ولی  .در دوردست جستجو می کندشادی را  ؛. انسان نادان 359



 .     آن را زیر پای خود می بیند ؛انسان دانا و خردمند

) جِی . رابرت . ُاپن هایمر (                                                                                         

                                                                                     موفقیت کلید رهائی است.                 )جیم ران(.  360

.آنچه لزوما به حساب می آید ، اندازه یک سگ جهت  361

ارزش  که ؛بلکه نوع مبارزه کردنش است؛مبارزه کردنش نیست 

                          ) دوایت . دی . آیزنهاور (               .         آن را مشخص می کند

همواره این را بخاطر داشته باش : اگر نیاز به این  . 362

سی پیدا می شود و ک ؛داشته باشی که کسی دستت را بگیرد

کنی و  گونه که رشد می د گرفت پس هماندست تو را خواه

که باید  ؛بزرگ می شوی شما به این کشف بزرگ نایل می شوی

رای کمک به خودت و دیگری برای دست داشته باشی یکی ب 2

                                                                                               برن () آدری ِهپ  .                       کمک به دیگران

. هیچ جواهری بدون صیقل دادن ، براق و زیبا نمی شود  363

 .      و کوشش کامل نخواهد شد نیز بدون تالش ، هیچ مردی

                                                                                                ) کنفوسیوس (

. اگر دارائی های یک مرد در ذهن او باشد ، هیچکسی  364

سرمایه گذاری روی  .نمی تواند این ثروت را از او بگیرد 

دانسته ها و دانشمان ، همواره بهترین سود را به ما 

) بنجامین فرانکلین (               .                           میدهد

. طوری زندگی کنید که تصورتان این باشد که فردا  365

واره مو طوری یاد بگیرید که تصور کنید ه ؛خواهید مرد

) مهاتما گاندی (                                                                                                          .          زنده هستید

. اول به خودتان بگویید : که چه می خواهید بشوید ؟  366

    به انجام رسانید.سپس آنچه را که باید انجام دهید ، 

                                                                                                                   ) اپیک تتوس (

. اینکه شما در زندگی خود چقدر پیش بروید و ارزشمند  367

بستگی به این دارد که در جوانی خودتان تا چه  ؛باشید

ر اندازه مالحظه افراد سالمند را کرده باشید ، چقد



ا چه اندازه با افراد ضعیف زانه تالش نموده باشید و تدلسو

زیرا روزی در زندگیتان ، شما  .مداراکرده باشید؛و قوی 

                                                     (                                              ) جورج واشنگتن کارور .   هم این موارد را خواهید داشت

. زندگی بدون تصورات و رویاهای شما جزء تاریخ  368

  ) استفن کاوی (       .              محسوب نمی شود ؛زندگیتان

. تراژدی و قسمت دردناک زندگی این نیست که عمرمان  369

بلکه اینست که ما همواره  ؛بعد از مدتی به پایان می رسد

و در طوالنی مدت به این فکر می کنیم که هنوز زندگی 

)ناشناس(  .                   خوبمان را شروع نکرده ایم

مطلوب شما آن چیزی نیست که بخواهید کسی را از دور  . 370

بلکه آنچه مطلوب است ، کمک کردن به دیگران  ؛خارج کنید

                 ) وینس لومباردی (                                                                       .                  است

. هرگز کاری را که امروز می توانید انجام دهید به  371

) توماس جفرسون (                 .                واگذار نکنید ا؛فرد

 .مان را درو خواهید کرد. شما هر بذری را که بکاریده 372

      ) رابرت لوئیز استونسون (                      

آرزو می کنم به اندازه کافی باران ببارد ، تا شما .  373

) ناشناس (                .               قدر آفتاب را بیشتر بدانید

) در  .نباشدهم راضی به خزیدن . شخصی ممکن است حتی  374

خصی ( ولی شخص دیگر ، منتظر است تا ضربه ای به زندگی ش

 .       که بتواند پرواز کند و اوج بگیرد ؛او وارد شود

.  375                                   ) هلن کلر (

جسور باشید و با نیروی قدرتمندی به سمت هدفتان پیش 

        گانگ ُون گوته (   ف) جان ول.                        بروید

. تصور میکنم که همه مردم درصلح وآرامش زندگی  376

ولی من ؛کنند،شماممکن است بگوئید:من یک فرد خیالبافم 

تنها نیستم و امیدوارم روزی شما نیز به من ملحق شوید و 

)جان لنون(       .                        همه دنیا یکی شوند



حس کنم به من نمی  میدانم خداوند چیزی را که نتوانم.  377

 .امیدوارم خداوند بیش از اندازه به من اطمینان نکند؛دهد

) مادر ترزا (                                                                                                

. ما همواره طوری در زندگیمان عمل میکنیم که الزامات  378

یشمان فراهم کنیم در حالی که ما جهت آسا ؛و تجمالت را

معموال خوشحالی را زمانی بدست می آوریم که به چیزی 

.              عالقمند بوده و مشتاق انجام دادنش باشیم 

) چارلز کینگزلی (                                                                                                  

یزی که در زندگی خنده دار به نظر می رسد این است . چ 379

 بهترشما هرچیزی را در زندگیتان ، به دلیل اینکه  که اگر

رد کنید ، معموال همان  ؛آن را می خواهید بدست آورید از

                                                                                                                      ام (سامرس ماق -)دبلیو            .ست خواهید آوردرا بد

به معنای حل مشکلی است که ؛. بنظر میرسد که موفقیت  380

                                                                                                                                 ) ویلیام فی چر (           .دیگران آن را رها کرده اند

قانون زندگیست ، آنانکه فقط به گذشته یا  ؛. تغییر 381

                                                                                                               ) جان ِاف کندی (.راازدست میدهند حال نگاه می کنند،آینده

. در صحنه رقابت زندگی بشری ، اول شدن و جایزه  382

کیفیت عالی در زندگی ؛گرفتنها سهم افرادیست که در عمل 

                                                                                               ) آریستوتل (  .                            داشته باشند

 .     نمی توان لرزاند ؛. دستانی را که مشت شده اند 383

 () گلدن مایر 

. هر عملی ممکن است شادی آور نباشد ، ولی مطمئنا هیچ  384

                                                                                                                   لی () بنجامین دیزراگی     .شادی و نشاطی بدون عمل نیست

می توانید با جریان آب شنا کنید  ؛. درامور سبک زندگی 385

) هم جهت بادیگران باشید ( ولی در امور سخت و پیچیده 

                                      ) توماس جفرسون (.زندگیتان، همچون یک صخره استوار باشید

که ما از دیدن ؛. حس مشترک ما همان ابتکاری است  386

 ؛د و انجام دادن کارهاهمانطوری که باید دیده شون؛چیزها 



            .بدست می آید ؛همانطور که باید صورت پذیرند

                       ) جاش بی لینگه (              

 .. شما نمی توانید چگونه مردن خود را انتخاب کنید 387

 .   ولی می توانید چگونه زندگی کردنتان را انتخاب کنید

                                                                                                                     ) جان بیز (

با  ؛. آه ای ناخدای من ، سفر هراسناک و پرمخاطره ما 388

                      ) والت ویتمن (.                      موفقیت انجام شد 

همراه محبت ، باعث اعتماد بنفس می شود ، فکر  . کالم 389

باعث دگر اندیشی و تعمق می گردد و محبت  ؛توام با محبت

                            ) الئوتزو (                           .        منجر به عشق می شود ؛همراه با بخشش

ا آنقدر بلند صحبت می کنید که من نمی توانم آنچه ر.  390

) توضیح مترجم : نباید با سروصدا و  .می گویید بشنوم

                (  .تبلیغات زیاد ، اصل هدف فراموش شود

) رالف والدو امرسان (                                     

را آزمایش فکریم را محک زده و روشهای  م. زمانیکه خود 391

خدادادی به نام می کنم به این نتیجه می رسم که هدیه ای 

که جزء استعدادهای درون من است باعث آن می  ؛تخیلی قوه 

                                                                                            () آلبرت انیشتن .  شود که دانش مثبت بیشتری را جذب کنم

. چیزهایی در زندگی تبدیل به بهترینهای مردم می  392

 .که بهترین راههای تبدیل شدن را به مردم بیاموزند ؛شوند

                                                                                                             ) آرت لینکتر (

باید از داشته باشیم . اگر بخواهیم یک زندگی خالق  393

 .  که ممکن است منجربه اشتباه شوند دور شویم؛ترسهایمان 

                                                                                           ) جوزف چیلتون پیرس (        

چرا نباید آن شاخه را قطع کنیم؟آیا روی آن شاخه .  394

 د دارد؟                      )مارک تواین(میوه ای وجو

 ؛. شادی زمانی وجود دارد که آنچه که شما فکر می کنید 395

در یک  ؛و باآنچه که انجام می دهید ؛با آنچه که می گوئید



                                                                             ) مهاتما گاندی (      .                     هماهنگی باشند

باعث می شود که سخت تر تسلیم  ؛. سخت کار کردن شما 396

) وینس لومباردی (                   .                             شوید

ندگی دیگران ، اصلی ترین عامل تأثیر زعبرت گرفتن از . 397

 .است؛نیست ، در واقع تنها عامل تأثیرگذار  مااری روی گذ

                                                                                           ) آلبرت شواتزر (

آنچه ما بدست می آوریم برای ساختن یک زندگی کافی .  398

به ما  ولی آنچه را که می بخشیم یک حیات جاودانه.است 

                                                                    ) آرتور َاش (                     .                        ارزانی می دارد

و  ؛. هرگز برای تبدیل شدن به آن چیزی که در سر دارید 399

)جرج الیوت( .           دیر نیست؛از عهده آن برمی آئید 

پنهان  ؛فرصتهای طالیی معموال در لباس مبدل یک کار سخت. 400

           .شده اند ولی اغلب مردم آن را تشخیص نمیدهند

                                                                                                             ) آن الندرز (

گونه رویا و تصویری برای خودش ندارد  ه هیچک . شخصی 401

                                                                                                                     محمد علی کلی () .ندارد؛ستکه بال پروازا ای رندهپهمچون 

را مثل بچه به رویاها و تخیالت خود ارج نهید و آنها .  402

زیرا آنها ابزار و برنامه کاری شما جهت  .های خود بدانید

                                                                      ) ناپلون هیل (     .       رسیدن به موفقیت نهائیتان هستند

تنها آن روزی که بدرخشی ، دیگران آگاه و بیدار می .  403

) هنری دیوید تورو (                                              .     شوند

. شما می توانید آنچه را که می خواهید داشته باشید ،  404

شما می توانی آن چیزی باشی  .حتی اگر چیز ناشایستی باشد

و می توانید انجام دهید آن  ؛که واقعا خواهان آن هستی

شرط آنکه برای ب .ه ایدکاری را که برای انجام دادنش آماد

 .                رسیدن به اهدافت مشتاق و عالقمند باشی

                                            () آبراهام لینکلن 

مشکالت در واقع همان فرصتها هستند که در پوشش کار .  405



) هنری کایزر (                        .                            می باشند

و یک شروع  ؛گرچه هیچکس نمی تواند به عقب برگردد. ا 406

ولی هرکسی می تواند از حاال شروع کند و  .عالی داشته باشد

) کارل بارد (                                                    .        برای خودش یک پایان عالی بسازد

کس  چنان که دوست داشته باشی که هیچ آن ؛شق بورز. ع 407

کس تورا  که فکر کنی هیچ چنان آن؛آسیبی نبیند ، برقص 

که فکر  چنان آن؛و زندگی کن روی زمین .مشاهده نمی کند 

                                                                                                                     () ساچل پیج  .        کنی فقط خدا تو را تماشا می کند

 .از وجود خودت میباشد . تنها هدیه مهم برای تو، بخشی 408

                                  امرسان ( ) رالف والدو

. من ترجیح میدهم که با داشتن رویاهایم ، آینده  409

تا اینکه به داشتن تاریخ گذشته ام  ؛بهتری داشته باشم

                                                                                               ) توماس جفرسون (.                          افتخار کنم

. موفقیت به سمت شما نمی آید ، شما باید به سمت آن  410

                                      ) ماروا کونیز (                 .               بروید

. حتی اگر کارهای احمقانه انجام میدهید ، آنها را با  411

( ) کوِلت  .           شورو شوق و جدیت به انجام برسانید

و گرنه باید آماده مردن  .. تا زنده هستید زندگی کنید 412

                                    ) استیفن کینگ (                 .               باشید

 .   . بزرگترین مانع شما ، درخشش و فروغ بیشتری دارد 413

                                                         ) مولیر (

. زمانیکه به یک مانع سخت برخورد می کنید و همه چیز  414

دقیقه  1بنظر می رسد که حتی  ؛د می بینیدرا بر علیه خو

 .ولی نباید تسلیم شوید ؛دیگر هم نمی توانید تحمل کنید

همچون جزر و مد دریا ؛که زمان و مکان  ستزیرا همانجا

                                                                        ( بچت استاد ) َهریت.           برای شما عمل خواهند کرد

در دنیایی زندگی می کنیم که لبریز است از زیبائی ، .  415

افسون ، دلربایی و حوادث مختلف و هیچ پایانی برای 



،  ماجراجوئی ما وجود ندارد به شرطیکه ما با چشمان باز

 .          حوادث باشیم طالب و خواستار این زیبائیها و

                                                                                                                   ) جواهر لعل نهرو (

. ما خودمان را بر اساس توانائی کاری که می توانیم  416

در حالیکه دیگران ما را  .قضاوت می کنیم؛انجام دهیم 

 .  براساس کارهائی که انجام داده ایم قضاوت می کنند

                             هنری وادس وردث النگ فیلو ( )

 .می شود باعث افتادن بلوطهای بزرگ ؛ضربه های کوچک.  417

) بنجامین فرانکلین (                                     

یک آموزش می تواند بیداری یک ذهن طبیعی و  تمام هنر.  418

 . که آن را جهت رسیدن به اهدافش متقاعد کند ؛جوان باشد

                                                                                                 ) آناتل فرانس (

. زمان مناسب جهت تعمیر سقف خانه ، موسم درخشش آفتاب  419

 ) جان ِاف کندی (.                                 است 

 .با عمل کردن مرتبط است  ؛. بنظر می رسد که موفقیت 420

ولی هرگز  ؛هم اشتباهانسانهای موفق هم حرکت می کنند 

                                                                 یلتون (  ) کزاد ه .                صحنه را ترک نمی کنند

آلهای خود را حفظ می کنم ، زیرا علی رغم  من ایده.   421

تمام چیزهائی که وجود دارد ، اعتقاد دارم که جایگاه 

                                                                                    آن فرانک () .                   آنها در قلب مردم است 

 .     به شور و شوق آن بستگی دارد ؛. حیات یک زندگی 422

                                                           ) ناشناس (

تخار . غلبه کردن بر موانع بزرگتر ، دارای ارزش و اف 423

                                   ) مولیر ( .                            بیشتری می باشد

. زمانیکه می شنوم کسی با حسرت و آه می گوید که  424

زندگی سخت است ، وسوسه می شوم که از او بپرسم زندگی در 

                                                   ) سیدنی هریس (            مقایسه با چه چیزی سخت است ؟

که  ؛. اگر به معنای واقعی کاری را انجام میدادیم 425



از این توانائی فوق العاده  داریم؛توانائی انجام آن را 

                                                                                     ) توماس ادیسون ( .               مان حیرت زده می شدیم

باعث شکوفا شدن و متجلی  ؛. رنج و دردهایی که می کشید 426

                                                                                                                         ) خلیل جبران خلیل ( .        شدن هوش و درک شما می شود

باید  ؛. اگر می خواهید حس ثروتمند شدن داشته باشید 427

همواره چیزهائی را به حساب آورید که صاحب آنها هستید و 

                                                    (         ) ناشناس  .    کرده ایدبابت داشتن آنها پولی پرداخت ن

مهم  ؛. مهم چیزی نیست که برایتان اتفاق می افتد 428

 .نسبت به بقیه آن را انجام میدهید ؛کاریست که با تفاوت

                                                                                                              ) دبلیو میچل (

مگر برای افراد شجاعی  ؛. هیچ چیز عالی حاصل نمی شود 429

مافوق شزایط محیطی  ؛که اعتقاد دارند چیزی درون آنها

                                                                                    () بروس بارتون .                            وجود دارد

 ؛. شکست خوردن در اکثر اوقات یک شرایط گذار می باشد430

.          شدن است نولی چیزی که پایدار می ماند تسلیم 

                                                                                                        ) ماریلین واس ساوانت ( 

. بلوطهای بزرگ توسط میوه های کوچک آنها بوجود می  431

 ) ضرب المثل ( .                                  آیند

. این مهم نیست که من چقدر باهوشم ، مهم اینه که من  432

 .  بتوانم پایدار بمانم؛چقدر با وجود مشکالت طوالنی مدت 

                                                                                                    ) آلبرت انیشتن (

. شما هرگز برای انجام هرکاری زمان مناسب را پیدا  433

اگر زمان مناسب می خواهید باید آن را  ؛نخواهید کرد

                                                                                                        ) چارلز باکستون (                   .         بسازید

. تا زمانیکه جسارت دور شدن از ساحل امن را نداشته  434

 .     باشید ، نمی توانید اقیانوسهای جدید را کشف کنید

                                                                                                                      ) ناشناس (

 .       زیر یک پیمانه مخفی نکنید ؛. روشنائی خود را 435



                                                          ) انجیل مقدس (

ولی پیوسته روید تا پیروز هر مسابقه ای ؛ . آهسته 436

                                                  ) ناشناس (  باشید.                                     

به هیچ چیز وابسته  ؛در زندگی اینست که ؛. بهترین چیز 437

                                           ) ناشناس ( نشوی.                                     

.     یک چیز است . پیروزی ، همه چیز نیست ، آن فقط  438

لومباردی (                                             وینسنت ) 

 ؛در جهت کسب خوشبختی .من یک معتقد تمام عیار هستم.  439

                                                                                                          ماس جفرسون () تو.تاخوشبخت تر باشم  پس بیشترکار می کنم

و نامرئی نمی  بوده. راز واقعی جهان قابل مشاهده  440

                                                  ) اسکاروایلد (.                                  باشد

دو چیز است : اول : آنچه را که می  ؛. هدف از زندگی 441

خواهی بدست آوری و دوم اینکه از آنچه بدست آورده ای لذت 

                                                                                  ) لوگان پیرسال اسمیت (.                         ببری 

تغییر کنیم ، پس نمی توانیم رشد کنیم  . اگر نتوانیم 442

.  واقعا نمی توانیم زندگی کنیم  ؛و اگر رشد نکنیم .

                                                                                                                        )گیل شی ( 

ریسک ؛حاصل توجه به فکر خردمندان  ؛برتری و رجحان . 443

رویا پردازی بیش  ؛پذیری بیش از آنچه دیگران فکر می کنند

داشتن از  انتظار؛در عمل  از آنچه که دیگران فکر می کنند

بیش از آنچه که دیگران آن را ممکن می دانند می  ؛خود

                                                                    ) ناشناس (.                                     باشد 

دقیقه در نادانی  5.کسی که یک سوال میپرسد برای  444

یشه نادان ن کس که هیچ سوالی نمی پرسد برای همماند و آمی

                                                                                                                         ضرب المثل () .                                می ماند

روشنائی و نور ما که به کم فروغ شدن ؛. گاهی اوقات  445

می گراید توسط افراد دیگر افروخته می شود ، هریک از ما 

به نوعی مدیون افکار ژرف و عمیق افرادی هستیم که این 



                                                                                                                                 ) آلبرت شوایزر ( .         نور کم فروغ را می افروزند

ولی هرکسی نمی تواند بطور واقعی  ؛هرکسی میمیرد.  446

                             از فیلم  شیردل (قسمتی )                  .زندگی کند 

ایمانی است که تو را برای بدست آوردن ؛خوش بینی .  447

هیچ کاری را نمی توان  .هدایت و راهنمائی می کندهرچیزی 

                                                               ) هلن کلر ( .    بدون امید و اعتماد به نفس انجام داد

. این یکی از پاداش های زندگی ماست که هیچکس نمی  448

ه به خودش تواند به دیگری صادقانه کمک کند ، قبل از اینک

                                                                            () رالف والدوامرسان  .                     کمک نماید

. اگر خداوند دری را ببندد ، پنجره ای را به رویتان  449

                                      ) ناشناس (                                .باز می کند

. اینکه تو چه کسی هستی ، هدیه خداوند به تو می  450

هدیه تو به خداوند  ؛ولی اینکه تو چه کسی می شوی .باشد

                                                                                                 ) آنتونی دیال ویال (.                              است 

. هرگاه از شما درباره این موضوع سئوال شد که آیا می  451

 ؛جواب دهید حتما می توانم ؛توانید این کاررا انجام دهید

جام مشغول آن شوید و بفهمید چگونه می توان آن را عالی ان

                         ) تئودور روزولت (                                .داد

اگر اشتیاق  .انجام دادن هیچ کاری غیر ممکن نیست.  452

) جان ِکی ود (  .             قلبی به انجامش داشته باشی

. نگاه کنید به روزهائی که در پایان آن همچون یک  453

گوشه ای لم داده اید و هیچ کاری  .تیدکودک راضی شده هس

برای انجام ندارید ، این زمانیست که شما کارهای مختلفی 

 .     داشته اید و همه آنها را به موقع انجام داده اید

                                                                                                             ) مارگارت تاچر (

. شما باید همان کارهائی را انجام دهید که فکر می  454

ور روزولت (    )الی.        نید توانائی انجامش را نداریدک

 .   تر می شوم، من بهتر و به به هر طریقیهر روز و  . 455



                                                            ) ناشناس (

بدون اینکه تخم  ؛شما نمیتوانید یک املت بسازید.  456

                                     ) ناشناس ( .                           مرغی را بشکنید

 .  بیشتر مقاومت میکنند. پیروزی از آن افرادیست که  457

                                            ) ناپلئون بناپارت (

ولی افراد  .دارای اهداف مشخصی هستند ؛. افراد متفکر 458

  ( ) واشنگتن ایروینگ.              گر فقط آرزو دارنددی

. بگذارید رازی را که باعث می شود من به اهدافم برسم  459

برایتان بازگو کنم ، قدرت من در پایداری و سرسختیم می 

                                                                                              ) لوئی پاستور (                                .باشد 

و یا  کاری را انجام دهید. اگر فکر کنید که می توانید 460

 2فکر کنید که نمی توانید کاری را انجام دهید در هر

                                                                                            ) هنری فورد (.                درست فکر کرده اید ؛صورت

هیچ ؛بدون دانستن رموز آن  ؛ای هیچ ستاره . هرگز 461

و اطالعات آن سرزمین و هیچ  ؛سرزمینی بدون داشتن نقشه راه

بصورت ناگهانی کشف نمی گردد و بوجود  ؛تغییری در روح ما

        ) هلن کلر ( .                                 نمی آید

هیچ  . کلید هر کاری ، مقاومت و شکیبائی می باشد ، 462

نمی تواند از آن ؛جوجه ای بدون شکستن پوسته تخم مرغ 

                                                                                         ) آرنولد گالسکو ( .                          بیرون آید

کوشش شما باعث  .از پیروزی بدست نمی آید؛. قدرت  463
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