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  بنام خداوند دانا و توانا

  با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

  مقدمه

 

موفقیت ؛ چرا که براي موفق بودن باید مثل یک فرمانده بود ، نه مثل یک سرباز 

ـ  نیازمند ِ حرکت ِ خودآغازگرانه ماست ردي مثـل یـک   و این کار نیز از عهده ف

فرمانده بر می آید نه افرادي مثل سرباز که براي حرکت خود نیازمنـد دسـتور   

موفقیـت نیازمنـد حرکـت مسـتقل و     . حرکت واقدام از سوي فرمانـده اسـت   

براي همین است که افراد . نه به حرکت وابسته به دیگران  خودآغازگرانه ماست

القه عجیبـی بـر سـرمایه    موفق می خواهند مثل یک فرد رهبر عمل کنند و ع

گذاري بر روي خودشان دارند و خود را مرکز تمام فعالیت هاي خود می دانند و 

ــین   ــراي هم ــد و ب ــی خواهن ــودرهبريم ــدیریتی،  خ ــودکنترلی،  خودم ،  خ

وتمـامی ویژگـی هـا     اعتماد بـه نفـس  و  عزت نفس،  خودسازيو خودشناسی

مهم می داننـد وارج مـی    وصفات مثبتی که می توانند مربوط به خود باشند را

نهند ؛ چرا که در نهایت این کیفیت خود ماسـت کـه تعیـین کننـده مسـیر و      

  .ما را رقم خواهد زد... محتواي زندگی ما خواهد شد و موفقیت یا 

  

 با تشکر

 محمد نظري گندشمین
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 موفقیت محصول حرکت است

 

ــب و   ــایی و جن ــت، پوی حرک

ــاس  ــوش، اس ــی از  ج و یک

ویژگیهاي بارزجهان آفرینش 

ــد ــی باش ــرام . م ــامی اج تم

آسمانی ، کهکشان ها و گونـه  

هاي مختلف گیاهی و جانوري، طبق یک برنامه ي مـنظم غریـزي و زمانبنـدي    

یـک درخـت تنومنـد    . بالندگی در حرکت مـی باشـند   دقیق در مسیر رشد و

شد خود را توسط ر وکهنسال که در ظاهر ساکن وبی تحرك می باشد، حرکت و

بی تحرك ) نقطه ي ساکن و خنثی(نیروهاي درونی از زمانی که دانه یا هسته ي 

بوده، آغاز می کند و به تدریج بر اثر فشار نیروهاي درونی، طی یـک برنامـه ي   

بعد . خاص و حساب شده، تبدیل به نهال و بعد درختی تنومند و مقاوم می شود

میوه ي درخت، چوب، سایه،کاغذ، اکسیژن، از آن، بشر جهت رفاه حال خود از 

که . هزاران کاربرد دیگر آن در زندگی بهره برداري می نماید....النه ي پرندگان و

اگر این نیروي درونی و حرکت نبود ودر حد یک دانه یا هسته ي سـاکن و بـی   

تحرك باقی می ماند، امروز شاهد این همه تاثیرات زیست محیطـی درختـان و   

 .متنوع آن نبودیمکاربردهاي 
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تصور اینکه، زمین و اجرام کیهانی و هزاران کهکشان و بطور کلی حیات، بـراي  

چند لحظه یا مدتی دچار توقف و سکون شوند، چقدر وحشتناك است که تصور 

و تصویر آن، فقط از عهده ي سازندگان فیلم هاي سینمایی تخیلی بـر خواهـد   

آمدن روز وشب و فصل ها وایـن همـه   حیات و بقاء کره ي زمین، به وجود . آمد

رشد و تنوع در زیست گونه هاي مختلف گیـاهی، جـانوري و انسـان، مـدیون     

 .عنصري به نام حرکت است

. پس در کائنات و جهان آفرینش، هیچ توقف، سـکون و رکـودي وجـود نـدارد    

اگر موفقیت حاصـل سـکون،   . موفقیت، محصول حرکت است نه توقف و سکون

پس چرا در جهان پهناور ما، همه چیز در حال تغییر، حرکت  رکود وتوقف است،

 و جنب و جوش می باشد؟

 :احتماال بارها از زبان رسانه ها یا دیگران این خبر یا جمله را شنیده اید که

نایت کار موفق شـد از  فالن قاتل یا ج(( یا .)) سارق مسلح، موفق به فرار شد ((

 ))د زندان بگریز

، با اقدام، حرکت و عکس العمل به موقع و حسـاب شـده،   حتی خالف کاران نیز

در اینجا بحث ما خوب یا بد بـودن هـدف   . در کار و هدف خود موفق می شوند

را گوشـزد  )) اقدام کـردن  حرکت و(( نیست، بلکه اهمیت، تاثیر و کاربرد عنصر

نکته این است که خالفکار نیز، با به کار بردن این عنصر بـه هـدف و   . می کنیم

 .واسته ي خود می رسدخ
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سالکان و عرفاي که ریاضت می کشند و به درجات باالیی از ایمـان و معنویـت   

می رسند، براي رسیدن به آن هدف یعنی همان رشد معنوي، تصمیم می گیرند 

و یک برنامه ي منظم، مداوم و دقیق را در قالب ریاضت هاي طاقت فرسا اجـرا  

پس خلوت گزینـی و سـکوت و سـکون     .می کنند تا به خواسته ي خود برسند

هاي عرفا هم در واقع نوعی تصمیم و اقدام کردن اسـت و سـکوت آنهـا، یـک     

سکوت هدفمند و با برنامه براي رسیدن به یک هدف خاص که همانا دستیابی به 

این با سکون و بی تحرکی کـه بنیـانش   . درجات باالي معنویت می باشد، است

 ..متفاوت می باشدسستی و بی حالی و تنبلی است، 

موفقیت در رسیدن به هدف و خواسته ي خوب یا بد، محصـول عمـل   بنابراین 

 .گرایی و اقدام کردن می باشد

این اقدامات هرچه قدر دقیق و به موقع، حساب شده وبا برنامه ریزي وبـه هـر   

 .میزانی باشد، به همان اندازه موفقیت حاصل می شود

اگر الك پشت وار حرکت کنید، در نهایت به  در شاهراه و اتوبان موفقیت، حتی

، رقیبـان  اتوبان موفقیـت چرا که در ! ؟مقصدي خواهید رسید هر چند به کندي

شما با اقدام به موقع و سرعت الزم، روزها، هفته ها و ماهها از شما فاصـله مـی   

گیرند و فرصت ها و موقعیت هاي مالی، شغلی، تحصیلی، عشقی و حتی معنوي 

  .ل تر از شما می ربایندخیلی قب را

 

  .موفقیت، محصول غر زدن و نق زدن نیست
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هـر  . موفقیت، همچنین نتیجه ي غصه خوردن، نق زدن و شکایت کردن نیست

چند این کار هم، نوعی عمل کردن و اقدام کردن است و نتایج ویژه ي خـود را  

ـ     . به بار می آورد ی و یعنی اگر تصمیم گرفتید بـراي رسـیدن بـه جایگـاه واقع

خواسته هایتان، به نق زدن،گله وشکایت کردن بپردازید، مطمئن باشید که بـی  

از  از برکات و نتایج این عمل می توان بـه . اجر و بدون نتیجه باقی نخواهد ماند

دست دادن زمان و فرصت هاي طالیی، تلف شدن انرژي هاي مثبـت فکـري و   

فـرد، از دسـت دادن    ذهنی، تباه شدن استعدادها و توانایی هاي منحصـر بـه  

دوستان ، طالق و از هم پاشیدن خانواده، افسـردگی، اعتیـاد، آسـیب و ضـرر     

رساندن به اقتصاد مالی خانواده و جامعه، استهالك روحی وجسمی و در نهایت 

 . خودکشی

آیا صالح اسـت بـراي   (( سوالی که بطور مداوم باید از خود پرسید این است که 

تبعات و کیفیت نتایج این (( یا )) به هر اقدامی زد؟رسیدن به خواسته ها، دست 

حی وروانی، جسمی و معنـوي  اقدام یا عمل چقدر جوابگوي نیازهاي فکري، رو

 ))؟می باشد

  .موفقیت، محصول شناخت تفاوت ها و استعدادهاي منحصر به فرد است

 

قانون حاکم بر طبیعت، عالوه بر حرکت و جنب و جوش، تنوع گرایی و شناخت 

اوت ها است که باعث به وجود آمدن گوناگونی و شگفتی هاي عالم طبیعـت  تف
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هیچ دو موجود زنده ي را پیدا نمی کنید که براي بقاء و رسیدن بـه  . شده است

. خواسته هایش، داراي زیست ورفتاري تقلیدي و مشابه با دیگر گونه ها باشـد 

ه فرد خود، دسـت  همه ي موجودات بنا بر اقتضاء، طبیعت و ویژگیهاي منحصر ب

 .به اقدام، تالش و مبارزه می زنند

به عنوان مثال درمیان حشرات بالدار ویا پرندگان، هر کدام به شیوه ي منحصر 

 .به فرد و متفاوت، براي رسیدن به مقصد و یا خواسته هایشان، پرواز می کننـد 

بر خالف قانون طبیعت و حیات وحش، بیشترانسان ها داراي هدف هاي محدود 

و فقیرانه هستند وهمه، صبح تا شب در تالشند تا یک جور و یـک شـکل و از   

مسیرهاي محدود به هدف ها و خواسته هایشان که شامل ماشـین دار شـدن،   

خانه دار شدن، پول دار شدن ، داشتن تحصیالت و در ادامه زندگی دوباره مدل 

ز هـم پـول   ماشین را عوض کردن، نما و دکوراسیون منـزل را تغییـر دادن، بـا   

 .برسند....... بیشترو ادامه تحصیالت و دوباره

تجسم کنید براي رسیدن به این چهار یا پنج قلم هدف و مقصد و طـی کـردن   

چهار یا پنج قلم راه و مسیر به میزان هدف ها، فضاي جامعه بـا چـه ازدحـام و    

 .آشفتگی انسانی روبه رو خواهد شد

، آلودگی محیط زیست و نابودي گرم شدن زمین و آب شدن یخ ها، خشکسالی

گونه هاي مختلف گیاهی و جانوري، جنـگ وخونریزي،گرسـنگی، کشـتار بـی     

همه و همه نتیجه و محصول اقدامات فقیرانـه و  ..... رحمانه آبزیان، نسل کشی و

تنگ نظرانه ي، انسان تک بعدي و محدود نگر است که به قیمـت رسـیدن بـه    
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. ودي حیات وحش و طبیعـت نمـوده اسـت   هدف هاي محدود خود، اقدام به ناب

انسان ها بر خالف قانون طبیعت که بر اساس تفاوت ها، تنـوع و گونـاگونی بـه    

حیات سالم خود ادامه می دهند، با تبلیغات و جایزه دادن، تصویب قـانون هـا   

ونظریه هاي که در تالشند تا با از بین بردن سالیق، تفـاوت هـا، دیـدگاه هـا و     

صر به فرد افراد و مسیرهاي متنوع براي رسیدن به هدف هاي توانایی هاي منح

متنوع در زندگی، یک الگوي زندگی یکسان و مشابه ، نگـاه و دیـدگاهی تـک    

. بعدي و غیرخالقانه براي رسیدن به یک مقصد، طراحی و پایـه ریـزي نماینـد   

موفقیت را نمی توان صرفا از راه تقلیـد بدسـت اورد، بلکـه بیشـتر محصـول      

و استفاده ي خالقانه از استعدادها و توانایی هاي خاص افراد جهت نیل  شناخت

 .به خواسته ها و اهداف گوناگون و متنوع می باشد

 حرف آخر

نتایج . سکون، توقف و رکود هم می تواند به عنوان یک راه و مسیر انتخاب شود

محصول وتولیـد آن هـم، تبـاه شـدن و     . وتبعات این راه هم مشخص می باشد

پس هر کسی بایستی به تناسب زمان وموقعیت  .بودي افراد و جوامع می باشدنا

مالی و شرایط روحی، جسمی و نوع توانایی تصمیم بگیرد و حرکت کند ودست 

 .به اقدام زند
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  !داستان جالب پادشاه و تخته سنگ

در زمان ها ي گذشته ، پادشاهی تختـه  

ط جاده قرار داد و براي سنگ را در وس

این که عکـس العمـل مـردم را ببینـد     

بعضی از  .خودش را در جایی مخفی کرد

بازرگانان و ندیمان ثروتمند پادشاه بـی  

 .تفاوت از کنار تخته سنگ می گذشتند

بسیاري هم غرولند می کردندکـه ایـن   

 .چــه شــهري اســت کــه نظــم نــدارد

با وجود این هیچ کس تخته  ..… حاکم این شهر عجب مرد بی عرضه اي است و

نزدیک غروب، یک روستایی کـه پشـتش بـار     .سنگ را از وسط بر نمی داشت

میوه و سبزیجات بود، نزدیک سنگ شد، بارهایش را زمین گذاشـت و بـا هـر    

ناگهان .زحمتی بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را کناري قرار داد

رار داده شده بـود، کیسـه را بـاز کـرد و     کیسه اي را دید که زیر تخته سنگ ق

  .پیدا کرد اخل آن سکه هاي طال و یک یادداشتد

هر سد و مانعی می تواند یک شـانس بـراي    :پادشاه درآن یادداشت نوشته بود

  .تغییر زندگی انسان باشد

این شکر نیست که چاي را شـیرین مـی کنـد بلکـه     .زندگی عمل کردن است 

 ....باعث شیرین شدن چایی می شود حرکت قاشق چاي خوري است که
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 ي حرکت شما در مسیر موفقیت است دهنده مورد که نشان 9

 

 نیلوفر کل واخی 

 

بریم که  ي ما دوست داریم تا به موفقیت دست پیدا کنیم، اما از کجا پی می همه

توانیم براي سنجش  در حال دست یافتن به موفقیت هستیم؟ از چه معیاري می

ر دستیابی خود به موفقیت استفاده کنیم و به ارزیابی این مسئله بپردازیم مسی

حقیقت این است که شما باید سعی . ایم که ما بیش از نیمی از مسیر را طی کرده

هاي به خصوصی که در مسیر شما قرار دارند توجـه کنیـد تـا     کنید تا به نشانه

اهی کـه بایـد در آن قـرار    بتوانید تصویر روشنی از جایگاه کنونی خود و جایگ

ي شماسـت، افـراد    زمانی که موفقیت پشت در خانـه . بگیرید، به دست بیاورید

ــی      ــرار م ــما ق ــر راه ش ــت آوردن آن س ــه دس ــراي ب ــادي ب ــد زی  .گیرن

کنـد،   اي که به نزدیک شدن شما به موفقیت اشاره مـی  نشانه 9به  مقالهدر این 

  :پردازیم می
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 .کارهاي خود داریدوقت کمتري براي انجام دادن  -1

  

شـد، امـا    ممکن است در گذشته، پول به عنوان نقطه ضعف شما محسوب مـی 

زمان بـه عنـوان   . گیرد، زمان است درحال حاضر آن چه که موفقیت از شما می

در حقیقـت،  . شـود  یکی از ابزارهاي ضروري براي کسب موفقیت محسوب مـی 

به همین دلیل اسـت  . اریدشما زمان کمی براي انجام بسیاري از کارهاي خود د

دهی موثرتر به  بندي کردن و سازمان که افراد موفق، واگذار کردن کارها، اولویت

  .آموزند یابی به اهداف خود را می منظور دست

 

  بنجامین فرانکلین –“ .گردد زمان از دست رفته هیچ گاه باز نمی"

 

  .کنید دشمنان بیشتري پیدا می - 2

 

ي کـافی دشـمن نداشـته     اگر شما به انـدازه . نددشمنان براي شما خوب هست

. دهیـد  ي کافی خوب انجام نمـی  باشید، به این معناست که کار خود را به اندازه

هـاي خـود    اي براي سنجش نقـاط قـوت و کاسـتی    مردم از شما به عنوان آینه

توانند به فاش کردن هویـت   کنند و در بیشتر موارد افرادي که نمی استفاده می

اي براي ابراز خشم و نفرت خود اسـتفاده   ازند، از شما به عنوان وسیلهخود بپرد

 .کنند می
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  .پیشنهادات بیشتري دریافت می کنید -3

 

هـاي   هـا و انتخـاب   شوند، فرصت زمانی که درهاي موفقیت به روي شما باز می

در مورد موفقیت، جذابیت خاصی وجود . گیرند بیشتري در اختیار شما قرار می

  .گران دوست دارند تا به سمت افراد موفق هجوم بیاورنددارد و دی

 

  .اید کنید تکامل پیدا کرده احساس می - 4

 

اکنـون،  . کنید از ارزش واالتري برخوردارید شما احساس غرور کرده و حس می

شـود و مـردم نـه تنهـا بـه شـما، بلکـه بـه          در مورد شما بسیار صحبت مـی 

شاید شما بخواهید در این موقعیـت،   .کنند آوردهاي شما بسیار توجه می دست

توانید احساس رضایت و لـذتی   اي داشته باشید اما از طرفی نمی رفتار فروتنانه

 .که در درون شما وجود دارد را نادیده بگیرید

  .دهید به رقباي خود توجه بیشتري نشان می -5

ا گیرید و رقباي شما نیز توجه بیشـتري بـه شـم    شما رقباي خود را در نظر می

ها در حال محک زدن شما براي رسیدن بـه موفقیـت    شاید آن. دهند نشان می

ي  شوید که همه چیز دربـاره  بنابراین متوجه می. بیشتر در کارهاي خود هستند

کنند تا شـما را بـه    شما نیست، بلکه در مورد کسانی است که به سختی کار می

 .شروع کنید پایین بکشند تا مجبور شوید دوباره کار خود را از اول
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 .پاداش دریافت می کنید -6

  

ي اجتمـاعی   توانید به پاداش، شهرت و پول دست پیدا کنید یا به طبقه شما می

زمانی که شـما در هـر   . موفقیت، پاداش به همراه دارد. باالتري ارتقا پیدا کنید

. کنیـد  کنید، در کنار موفقیت به پاداش نیز دست پیـدا مـی   اي تالش می زمینه

شوید، به سـهم خـود، بـه     ین زمانی که به عنوان فردي موفق شناخته میبنابرا

 .کنید غنایمی نیز دست پیدا می

  .به نیروي بخشش و اهدا کردن پی خواهید برد -7

 

موفق بودن بـه معنـاي در اختیـار    . موفق بودن به معناي عقب کشیدن نیست

د موفـق همیشـه   افرا. گذاشتن زمان، منابع و انرژي خود براي افراد دیگر است

اگر احساس . کنند که این کار را بیاموزند بخشند و یا حداقل تالش می بیشتر می

کنید که بیش از قبل در حال بخشش و کمک هستید، پس موفقیـت پـیش    می

 .روي شماست

  .روابط بهتري خواهید داشت -8

 

زمانی که به موفقیت دسـت پیـدا   . پردازد روابط شما، به تعریف هویت شما می

کنیـد کـه شـما را بـه سـمت       کنید شروع به ساختن روابط جدیـدي مـی   یم

روابط بهتر، شما را به سمت مسـیر موفقیـت   . دهد هاي باالتري سوق می جایگاه
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هایی جهت ایجاد یک چهارچوب براي زندگی، در  کند و به شما مثال هدایت می

 .دهد مراحل بعدي ارائه می

ک گروه، به ایجاد یک سازمان منسجم کار کردن در کنار یکدیگر به عنوان ی" 

 ایفنی اینوچ –“ .کند کمک می

 .شوید از اعتبار بیشتري برخوردار می  -9

  

ایـد و احسـاس    موفق بودن به این معناست که شما قلب خود را دنبـال کـرده  

زمـانی کـه بـه موفقیـت نزدیـک      . رضایت بسیاري از جایگاه فعلی خود دارید

شـود و   و هویت شما به آزمایش گذاشـته مـی  هاي فردي شما  شوید، ارزش می

  .شود شخصیت واقعی شما براي همه آشکارتر می
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با تسلط بـر  

کارهاي خود 

ــوي   ــه س ب

ــت  موفقیــ

 حرکت کنید

       

بــر کارهــایی 

این . که تسلط بیشتري بر آنها دارید تمرکز کنید تا به موفقیت نزدیک تر شوید

ید بپذیرید که بر تمام چیزهایی که در زندگی شما اتفاق می افتـد،  واقعیت را با

  . اما خیلی از افراد هنوز به این باور نرسیده اند. نمی توانید کنترل داشته باشید

 

ها  آن: خواهند قبول کنند یک واقعیت زشت در زندگی وجود دارد که مردم نمی

ـ   نمی افتـد کنتـرل داشـته     یتوانند روي تمام چیزهایی که در زندگی اتفـاق م

گـر   کنند، به شخصیتی کنترل کسانی که در برابر این واقعیت مقاومت می.باشند

کنند، کارها را بـه کـس    چیز را ریزبینانه بررسی می ها همه آن. شوند تبدیل می

ها فکر  آن. کنند دیگران را به تغییر وادار کنند کنند و سعی می دیگر واگذار نمی

اندازه کافی روي سایرین و شرایط کنترل داشته باشـند،   به کنند اگر بتوانند می
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هاي بـد پیشـگیري    توانند خودشان را پیدا کنند و سپس از رخ دادن اتفاق می

توانند جلوي پـیش آمـدن اتفاقـات بـد را      دانند نمی که می اي با این عده.کنند

قی، از ي هـر اتفـا   دربـاره . انـد  هـا نگـران   ي آن بگیرند؛ اما به هر حال دربـاره 

کننـد و   خلقی می آسا، کج هاي مرگ هاي طبیعی تا بیماري سرماخوردگی و اتفاق

  شان تلـف  بدین ترتیب تمام وقت و انرژي. گیرد نگرانی تمام وجودشان را فرامی

 .دهند شود و هیچ کار مفیدي انجام نمی می

 تعیین کنید روي چه چیزهایی کنترل دارید -1

یک دقیقه دست نگه دارید و چیزهایی که روي  کنید، وقتی احساس نگرانی می

توانید مانع وقوع طوفان شـوید؛   مثال شما نمی. ها کنترل دارید، بررسی کنید آن

توانید رفتار دیگران را کنترل کنید؛  شما نمی. توانید براي آن آماده باشید اما می

اما روي واکنش خودتـان  

 .به آن رفتار تسلط دارید

ی ایــن مــوارد را شناســای

کنید و تمام انرژي خود را 

هایی کنیـد کـه    صرف آن

. توانید کنتـرل کنیـد   می

بدین ترتیب هم اثربخشی 

ــم   ــد و ه ــتري داری بیش

 .نگرانی کمتر
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 بر تأثیر خود تمرکز کنید -2

هـا را وادار   توانیـد آن  ها تأثیر بگذارید؛ اما نمـی  توانید بر افراد و اتفاق شما می

مـثال شـاید شـما بتوانیـد یـک      . ان همراه شوندهایت کنید که با شما و خواسته

ها را وادار کنید که از آن لـذت   توانید مهمان مهمانی خوب برگزار کنید؛ اما نمی

براي آنکه بیشترین تأثیرگذاري را داشته باشید، سعی کنیـد بـر تغییـر    ! ببرند

هـاي مـؤثري    یک الگوي خوب باشید و محـدودیت . رفتار خودتان تمرکز کنید

 .دتان قرار دهیدبراي خو

هایی دارید، نظرات خود را به اشتراك  هاي دیگران نگرانی وقتی در مورد انتخاب

و سعی نکنید فرد مقابل را اصالح کنید؛ مخصوصا  - !اما فقط یک بار –بگذارید 

  .اگر تمایلی به این موضوع ندارد

 

 هاي خود را شناسایی کنید ترس -3

کنید چه اتفاق  ترسید؟ فکر می چه چیزي میاز خودتان بپرسید از اتفاق افتادن 

هـا شـک    هاي خود براي مقابله بـا آن  باري رخ خواهد داد؟ آیا به توانایی تأسف

کردیـد نیسـت و    معموال، بدترین سناریو به آن وحشتناکی که خیال می دارید؟

امـا گـاهی ذهـن    .برید تر از چیزي هستید که گمان می احتمال زیاد شما قوي به

وکارم شکست  دهم کسب من اجازه نمی«شود که  گیر این موضوع میقدر در آن

وکارم شکست بخورد  اگر کسب«رود از خودشان بپرسند  که یادشان می» بخورد

توانید بدترین شـرایط را هـم    که شما می دانستن این» دهم؟ چه کاري انجام می
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را بـراي   دهد که انـرژي خـود   تحت اختیار قرار دهید به شما این توانایی را می

 .کارهاي مفیدتر و کارآمدتر صرف کنید

 

 بین درگیري ذهنی و حل مسئله تفاوت قائل شوید -4

درگیري ذهنی مشابه نگرانی است؛ با این تفاوت که تمرکز آن بر احساسـات و  

ي توجه یک فرد بـر   نوعی تمرکز اجبارگونه این رفتار به. تجربیات گذشته است

جـاي تمرکـز بـر     جه به دالیل آن و نتایجش بـه عالئم و علل یک پریشانی و تو

بار احتمالی آن  بینی نتایج اسف تکرار یک مکالمه در ذهن و پیش.ها است حل راه

هرگز به شما کمکی نخواهد کرد؛ اما تالش براي حل مسئله قطعا راهکار مطلوب 

طور مرتـب در   از خودتان بپرسید که آیا مفید و مؤثر هستید؟ اگر به. شما است

هایی براي افزایش شانس موفقیت، پیدا کردن  ال حل مسئله و پیدا کردن راهح

کارهـایی بـراي کــار و    راه

تــالش بیشــتر هســتید؛ 

آنگاه پاسخ سؤال مثبـت  

 .است

اما اگر وقـت خـود را بـا    

درگیري ذهنـی در مـورد   

هاي گذشـته تلـف    اتفاق

کنید، آگاه باشید کـه   می
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ست از جاي خود برخیزید و سعی کنید پس بهتر ا. اصال مفید و کارآمد نیستید

 .حتی براي چند دقیقه، ذهن خود را بر موضوعی مفیدتر متمرکز کنید

 ریزي کنید براي مدیریت استرس خود، برنامه -5

ي کافی خوابیدن تنها چند  اندازه ورزش و تمرین کردن، غذاي سالم خوردن و به

بـت از خودتـان بایـد    کار کلیدي از کارهایی هستند که براي محافظـت و مواظ 

ریزي کنید تا بتوانیـد   اما باید براي مدیریت استرس خود نیز برنامه. انجام دهید

 .عملکرد بهتري داشته باشید

هاي استرس سالم استفاده کنید؛ مانند مدیتیشن، سـپري کـردن    از رها کننده

به سطح اسـترس خـود و   . کننده وقت با دوستان یا انجام دادن یک کار سرگرم

از غر زدن به دیگران خودداري کنید؛ زیـرا ایـن   . هاي کاهش آن توجه کنید راه

 .کند کار کمکی به کم شدن استرس شما نمی

 از جمالت تأکیدي بهره بگیرید -6

در هنگام واکـنش نشـان   . ها یا باید واکنش نشان داد یا آرام ماند در برابر اتفاق

در چنـین  . شود برداشته می دادن، براي به نتیجه رسیدن یک کار یا تصمیم گام

ي خوبی به دست خواهم آورد و آن  شرایطی به خودتان بگویید من امروز نتیجه

 .را عملی خواهم کرد

ي  حالت دوم براي مواقعی است که باید به خودتان یـادآوري کنیـد روي همـه   

در چنـین شـرایطی   . ها کنترل ندارید؛ مثال بارش باران در یک آخر هفته اتفاق
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وقت خودتـان را بـا نـاراحتی و نگرانـی دربـاره      . د آرامش داشته باشدشما بای

 .ي اختیار شما نیستند تلف نکنید چیزهایی که در حیطه

توانید کاري را انجام دهید، پس براي بهینه انجام دادن آن تالش  در نهایت یا می

کنید؛ یا تغییر اوضاع و شرایط دست شما نیست، پس آرامش خود را حفـظ   می

 .نیدک می

 آغاز حرکت بھ سمت موفقیت
 

 

 « موفقیت یک مدل ذهنی است »
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 برسیم؟ موفقیت چگونه به

هاي خوشبخت  انسانچرا همواره از 

ــند ــی پرس ــما : م ــت ش راز موفقی

چیست؟در سایت نمناك به بررسی 

و توضیح عوامل موفقیـت در کـار و   

 زندگی می پردازیم

یک حس درونی است که تا فرد باور نداشته باشد کسـی نمـی توانـد     موفقیت

بـا  ,هدفمندي اسـت   موفقیت یکی از ویژگی هاي.بگوید که او فرد موفقی است

بـه گفتـه آبراهـام    . دست پیدا کـرد  موفقیت هاي درست می توان بهیافتن راه

 ".بیشتر مردم همان اندازه خوشبخت هستند که خود می خواهند":لینکلن

 موفقیت مثلث طالیی براي رسیدن به

بعضی از صاحب نظران معتقدند  

موفقیت مثلثـی طالیـی اسـت؛    

مثلثی که سه ضلع آن عبارتنـد  

  :از

 نظم و آرامش -1

 برنامه ریزي و دقت -2

  شناسی سرعت عمل و زمان -3

http://namnak.com/
http://namnak.com/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.p99
http://namnak.com/%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA.p99
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داد سایه یـک مـدیر موفـق    حتی یک سازمان موفق امت«:نویسد ا می پرمودیتر

در حقیقت هر انسانی ناخداي کشتی زندگی خویش است و زمانی موفق » است

خواهد بود که خوب بیندیشد، خوب حرکت کند، خوب با تغییرات سازگار شود، 

تـرین   بـزرگ  «:نویسـد  مـی   ویلمام جیمز. ریزي و خوب عمل کند  خوب برنامه

اش  ا تغییر دادن نگرش خود زندگی کشف نسل ما این است که انسان میتواند ب

ما امروزه اغلب در شرایط شتاب هستیم و سعی داریم مسائل را . »را تغییر دهد

از آن جا که همه چیز را مسئله . افزاییم ها می حل کنیم؛ اما در واقع بر شدت آن

رویم و بعـد از مـدتی بـه     دانیم، از یک درام به سراغ درامی دیگر می مهمی می

بـه ایـن مهـم توجـه     . کنیم که همه چیز مسئله بزرگـی اسـت   ور میتدریج با

. گـذارد  ها تأثیر می کنیم که طرز برخورد ما با مسائل روي چگونگی حل آن نمی

اگر این نکتـه را بیـاموزیم،   . تر برخورد کنیم ما باید بیاموزیم که با مسائل راحت

تر به نظر خواهنـد   اهمیت تر و بی رسند راحت مسائلی که حل ناشدنی به نظر می

آمیز به قـدر سـابق انسـان را     ی استرسرسید و حتی مسائل بزرگتر و به راست

تـوان بـا زنـدگی روبـرو      اي دیگر نیز می خوشبختانه به گونه. کنند ناراحت نمی

. سـازد  تر و اشخاص را سازگارتر مـی   تر که زندگی را ساده گشت؛ روشی مالیم

هـاي کهنـه را بـا     ر ایـن اسـت کـه عـادت    ت تر و مالیم الزمه این زندگی راحت

شوند زنـدگی رضـایت    عادات جدیدتر سبب می. هاي جدید عوض کنیم واکنش

  .تر و سرشارتري داشته باشیم بخش

  



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

24  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  :سه رکن ضروري

 

، معتقدند سه عنصر یا رکـن ضـروري در   »گواین«برخی از صاحب نظران، مانند

موفقیـت را رقـم    درون ما وجود دارد که در هر وضـعیتی، تجسـم خالقیـت و   

  :این عناصر عبارتند از. زنند می

 
 

  آرزو -1

 

انسانی که آرزوهـاي  . آرزو و خواستن مقدمه باور است و باید از دل و جان باشد

منظـور از آرزو احسـاس   . معقول دارد، به مرحله آفرینش دست خواهد یافـت 

 گـاه، در . روشن و نیرومند است نه خواستن از سـر اعتیـاد و حـرص و تملـک    

خواهم این  آیا حقیقتاً از صمیم قلب می«:خصوص بعضی مسائل، از خود بپرسید

این موتور، موتورهاي ذهنـی را بـه   . آرزوها موتور حرکتند» هدف محقق شود؟

تر باشند، درجـه   هر چه آرزوها معقول. آورد ها را به تالطم در می تکاپو و توقف

  .رود تحققشان باالتر می

 

  باور -2

 

تر به هـدف برگزیـده خـود و امکـان      ي مطمئن است؛ هر چه بیشایمان انتظار
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همواره از . حصول آن اعتقاد داشته باشید؛ یقین بیشتري احساس خواهید کرد

تواند وجود داشته باشـد؟ آیـا    آیا باور قلبی دارم که این هدف می:خود بپرسید

به باورم این است که حصول و تحقق آن براي من ممکن است؟ وقتی باورمندي 

  :گردد موفقیت باال باشد، انسان از مواهب زیر برخوردار می

 

 .نوع نگاهش به زندگی مثبت میشود) الف

 .کند حرکت، فعالیت و تالش خود را با برنامه ریزي توأم می) ب

 .هاي جزئی حل نمیشود در تکرار شکست) ج

  .کند همواره براي توفیقات بیشتر فعالیت می ) د

 

آرزوهاي خود را مرده تلقی کند و خود را در کل عالم بی چنانچه آدمی امیال و 

  رسد و همواره در باور منفی غوطه ستاره به شمار آورد، به مرحله باور مثبت نمی

 ن حـوادث من در انتظار بـدتری «برخی از اشخاص فریاد میزنند . ور خواهد شد

 .»ه اسـت هـا در را  بـاز هـم بـدترین   «:زنند و باور دارند که یا فریاد می» هستم

قبـول شکسـت پیـاپی و    . زید که باور دارد بدیهی است انسان همان گونه می 

خاصیت   ایمان به اضمحالل وجود و عدم اندیشه در مراحل موفقیت، آدمی را بی

این افراد عمالً بدترین و غیـر  . شود کند و انسان در تخریب خود تسلیم می می

ابراین، باید در آغاز اندیشه خود را بن. خوانند را به خود می ن حوادثتری منتظره

هـا،   هـا، فقـدان   ها، شکست وقتی فرد عادت کند پیوسته باخت. دگرگون کنند

ها و اتفاقات ناگوار را پیشاپیش خود فراخواند؛ دیگر به سـمت   ها، دشمنی کینه
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پـس کـاري   . یابـد  ها و برکات جهت نمی  خوشبختی ها و  ها و کامیابی موفقیت

را به مرحله باور برسانید و چیزي بپندارید که شـما منتظـرش   کنید تا موفقیت 

ــرا ایمــان فعــال، شــعور نیمــه هوشــیار را تخریــب مــی   .کنــد هســتید؛ زی

 انسـان موفقیـت   باورهاي مثبت عامل هدایتگر انسان به سمت موفقیت است و

شوند تـا وي   گویا دستانی نامرئی به سمت او دراز می. شود جو؛ موفقیت ساز می

 .شود شناسی می چنین انسانی، داراي نظم، برنامه ریزي و فرصت. دهند را یاري

باورهاي منفی نیز به اندازه باورهاي مثبت قدرت دارند؛ امـا تـأثیر منفـی مـی     

هاي خود را در سرتاسر زنـدگی یـک    گاه یک باور منفی یقینی؛ ترکش. گذارند 

شود آن  ي سبب مینباید فراموش کرد که باور داشتن به چیز. سازد فرد رها می

  .چیز تجلی کند

 

   قانون تدارکات

 

 :قــانون تــدارکات مــی گویــد   

هـاي    اوالً، انسان نیاز دارد برنامـه 

کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت 

  .داشته باشد

 

ثانیاً، انسان باید و حتماً بـراي روز  

مبادا تـدارکات منطقـی و معقـول    



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

27  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

ترسید یا به آن احتیاج  ه از آن میداشته باشد؛ اما اگر شما خود را براي چیزي ک

 حضـرت داوود . ندارید، آماده کنید، همان را به سوي خود جذب خواهید کـرد 

مـا عمومـاً در   .»ترسیم بر سـرمان خواهـد آمـد    معموالً از آنچه می«:فرماید می

بـدین  » .من باید پولی براي هنگام بیماري کنـار بگـذارم  «:شنویم اطرافمان می 

گروهـی مـی   . بینـد  م فرد، بیمـاري خـود را تـدارك مـی    ترتیب، به طور مصم

این افراد درباره روزهاي » .گذارم من براي روزهاي سخت پولی کنار می«:گویند 

اند و به طور حتم روزهـاي   چیزي به مرحله باور و شاید یقین رسیده سخت و بی

 البته انبارهاي غله. سخت خواهند داشت؛ چون منتظر لحظه اي بسیار ناگوارند

هر فرد باید پر باشد و از حساب مالی مطمئن و ارزشمندي بهره ببرد؛ ولی بایـد  

هایی که به خاطر ترس، آرزو شود، نـوعی   موفقیت. آگاه بود و درست پیش رفت

موفقیت را به خـاطر  . شکست پنهان یا ترس وحشتناك از شکست بزرگ است

 نیچـه . زو کنیـد به خاطر باورمنـدي خـویش آر   اعتماد به نفس و توفیق و براي

به شرطی کـه  . تواند با هر چرایی بسازد اي است که می انسان چگونه «:گوید می

  .»باور داشته باشد

 

  پذیرش -3

آن  گاه بی. آدمی باید مشتاق پذیرفتن و داشتن چیزي باشد که جویاي آن است

کنیم؛ تنها به این دلیـل کـه از فراینـد دنبـال      که هدفی را بخواهیم، دنبال می

آیا به راستی «:همواره باید از خود پرسید. بریم ن یک امر یا رویداد لذت میکرد
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مجمـوع سـه رکـن آرزو، بـاور و      خواهم این را به طور کامل داشته باشـم؟  می

  :باید به خاطر سپرد. نامیم پذیرش را نیت می 

 

هر گاه نیت فرد براي آفریدن چیزي کامل شود، مرزهاي موجود را در هـم  ) الف

  .ندشک می 

هر گاه فرد سراپا طلب و آرزو باشد و اعتقاد کامل داشته باشد، براي انجـام  ) ب

فرمان می دهد، محال  عشق به قول دکتر شریعتی وقتی. هر کاري توانایی دارد

  .آورد سر تسلیم فرود می 

هر گاه کامالً مشتاق و باورمند به سمت کاري حرکـت کردیـد، آن را انجـام    ) ج

ها تحقق مـی   ؛ کارها با نیتاالعمال بالنیات«:روایات داریم در. شده تلقی کنید

  .»یابند 

تـر و   تر و نیرومندتر باشد، تجسم خالّق شـما سـریع   هر گاه نیت شما روشن) د

  .تر به ثمر خواهد رسید آسان

 

  تمرین پاالیشگري

ورزنـد، پـاالیش    یکی از تمرینهاي معروفی که روان شناسان بر آن تأکید مـی  

ــد؛   افکــار اســت ــه شــمار مــی آی ــزي موفقیــت ب ــه ری ــه آغــاز راه برنام ک

توانید انجام دهید، عوض  قدرتمندترین کاري که براي عوض کردن دنیا می:زیرا
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کردن اعتقادتان درباره ماهیت زندگی و مردم است و واقعیت، تبدیل این باور به 

پس اگر در رسیدن بـه هـدفی دچـار    .تر و عمل طبق آن است اعتقادات مثبت

کنیـد در درونتـان    پندارید یا احساس می  کل هستید و خود را ناموفق می مش

گذارد به هدف برسید، تمـرین پاالیشـگري زیـر را     مقاومتی وجود دارد که نمی

  :انجام دهید

افکار زیر علـت نـاتوانی مـن در    :یک صفحه کاغذ بردارید و باالي آن بنویسید

مدت زمان . آید فهرست کنید  آنگاه آنچه به ذهنتان می. رسیدن به هدف است

 30یا  20فوراً حدود . طوالنی به هر جمله فکر نکنید و زیادي آن را جدي نگیرید

توانیـد   بنویسید؛ براي مثال می –نماید  حتی اگر احمقانه و بچگانه می –مورد را 

  :موارد زیر را یادداشت کنید

 

 .خیلی تنبل هستم    

 .بینم ن میتر از تصور دیگرا خودم را کوچک    

 .پول کافی ندارم    

 .ام و اثر نکرده است  قبالً امتحان کرده    

 .توانم مادرم گفته نمی     

 .خواهم  نمی    

 .خیلی سخت است    

 .ترسم می     

 .شاد نیستم    
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 .در دنیا و این آسمان یک ستاره ندارم    

  .ترین آدمم بدبخت    

اید بـه   ببینید کدام یک از مواردي که نوشتهاکنون چند دقیقه آرام بنشینید و 

بدین ترتیب، در مـی  . ها اعتقاد دارید راستی حقیقت دارند و تا چه اندازه به آن

هـر گـاه   . ایـد   هایی را بر خود و جهانتان تحمیل کرده یابید چه نوع محدودیت 

احساس کردید بسیاري از این موارد وهمی اند، فهرسـت را پـاره کنیـد و دور    

  :دهد این نشان می. دازیدبین

 

ــف ــند  ) ال ــته باش ــدار داش ــدگیتان اقت ــد در زن ــتید نبای ــه نوش ــواردي ک  .م

ــت  ) ب ــط اســ ــاي غلــ ــوي باورهــ ــدف فراســ ــه هــ ــان بــ  .ایمــ

 .حقیقت وجود خـود و تـوان شـما بسـیار فراتـر از وضـع موجـود اسـت        ) ج

 

   باورهاي موفقیت

 

ند عبـارت تأکیـدي   اگر بعد از تمرین پاالیشگري آرام بنشینید و بیاسایید و چ

مثبت و باز و سازنده را جانشین باورهاي بسته و منقبض و محدود کننده خـود  

سازید، گامی بلند به سمت موفقیت برخواهید داشت و در حقیقـت بـه سـمت    

عبـارات تأکیـدي زیـر در ایـن     . اي خواهید گشود  برنامه ریزي موفقیت پنجره

  :زمینه سودمند است
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 !من آزادم. کنم به طور کامل رها میاکنون همه گذشته را  - 

این گونه باورها . کنم اکنون هر گونه اعتقاد منفی و محدود کننده را نابود می - 

 .بر من اقتداري ندارند

 .کنم بخشم و رها می اکنون همه را می  - 

 .توانم شاد و خوشبخت و سعادتمند باشم من می - 

نفرت و انزجار است، دور  اکنون هر چه احساس گناه، ترس و خشم و غضب و - 

 .من آزاد، روشن و شفاف و پر از انرژي ام. ریزم می

 .من از موفقیت لبریزم - 

نام دیگر من مانند نام دانیال پیامبر است؛ زیرا . من همنام بعضی پیامبرانم  - 

 .»خدا نگهدار من است«دانیال یعنی 

 .دانم من خود را موفق می - 

ه بیان کامل و کامروایی زندگی من وجود دارند، بر همه موانعی را که بر سر را  - 

 .خواهم داشت

 .دنیا بسیار زیبا و دوست داشتنی است  - 

 .کائنات از وفور نعمت لبریز است و همواره خدا روزي رسان است  - 

 .بخشم کنم و می  همه را عفو می  - 

 .ام  من از خوبی و نیکی و خدمت و توفیق آکنده  - 

 .کنم نی ستارگان در دل زیباي شبانه آسمان احساس میمن خدا را به روش -

 .پس من تماماً موفقیت هستم. من با خدا هستم و خدا با من است -
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  تجسم موفقیت

تجسم موفقیت تنها یک فن یا تلقین نیست؛ مقامی از دل آگاهی اسـت کـه از   

 نخستین شرط آن نیت است که با. خزانه غیب صادر می شود؛ اما شرایطی دارد

در پرتو تجسم موفقیت، انسان به . تعریف شد» آرزو، باور و پذیرش«سه عنصر 

وقفـه عـالم    یابد که خود، آفریـدگار بـی    شود و در می  جایگاهی رفیع نائل می

تجسم موفقیت و ایمان به آن، سبب می شود میان خـود و خـدا   . خویش است

مـه هسـتی در   ما تجلی خـدا هسـتیم و ه  . اي احساس نکنیم  جدایی یا فاصله

تجلی از طریق تجسم . وجود ما است، ما در باطن خود صاحب همه چیز هستیم

موفقیت یعنی فرایند دریافت و ادراك این حقیقت و مرئی ساختن قدرت الهـی  

  .هاي زندگی است  وجودمان در عرصه

همـه مـا   . جالب این که همه ما در ژرفاي دل خود از غایت برتر خویش باخبریم

هایی نهفته است که اگر بـه کـار افتـد، جهـان مـا       وجود ما قدرت دانیم در می

ها است با موتورهاي خاموش و بدون برنامه  بسیاري از ما سال. شود دگرگون می 

هاي زیادي در  درصد ما میدانیم قدرت 90ایم، در حالی که   و خطی زندگی کرده

یاري از مـا بـه   این داستان شاید براي بس. درون ما به ودیعه گذاشته شده است

 :کـرد  یکـی از دوسـتان تعریـف مـی    . هـاي گونـاگون روي داده اسـت     شیوه

. روزي یک کش محکم پول را به دست گرفته بودم تا با انگشتان دو نـیم کـنم  

. ابتدا آن را دور دو انگشت سبابه پیچاندم و با دو دست کشیدم؛ اما پـاره نشـد  

سپس محکم با . ی پاره نشدسپس با چهار انگشت هر دو دست آن را کشیدم؛ ول
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چـون  . تمام انگشتان و کف دست آن را از دو طـرف کشـیدم؛ امـا پـاره نشـد     

بیند، پاهاي خود را دراز کردم، یک طرف کـش   کردم کسی مرا نمی احساس می

متحیـر،  . را به انگشت پا قالب کردم و با دو دست آن را کشیدم؛ ولی پاره نشد

برادرم که مرا زیر نظر داشـت،  . آوردم مأیوس و ورشکسته حلقه کش را بیرون

اي، ایـن    عرضه فالنی تو همیشه ناتوانی، اصالً بی :فاتحانه به میدان آمد و گفت

در یک لحظـه  .  …ساله بده تا با دو انگشت قطع کند و 6کش را به یک کودك 

غیرتی شدم، نیرویی عجیب در درونم فوران کرد و حلقه کش را با دو انگشـت  

انسـان بـراي   . راز این موفقیت آشکار است.کمترین فشار پاره کردمابه و با سب

این جملـه معـروف   . نیاز دارد تالش و ایمان باور، موفقیت در هر کاري به مثلث

اهرمـی از   «:، ریاضی دان بزرگ یونان، را هرگز نباید فراموش کنـیم ارشمیدس

 .»جابجـا کـنم  ایمان و باور به من دهید، تا من بدون محاسبات ریاضی زمین را 

هاي اطرافیـان، ترمزهـاي فکـري،     هاي قدیمی، تلقین تردیدهاي گذشته، ترس

اند، درهاي موفقیت را به  هاي کهنه که اطراف ما را احاطه کرده ها و سکون توقف

ها بایـد گشـوده    این قفل. توان شکست هاي مذکور را نمی قفل. اند روي ما بسته

. زیباي موفقیت آسیب مـی رسـاند   شوند؛ چون گاه شکستن قفل به ساختمان

ــل     ــت و قفــ ــدها را یافــ ــد کلیــ ــس بایــ ــود  پــ ــا را گشــ  .هــ

  کلیدهاي موفقیت

ریزي براي موفقیت برج مراقبت پیشروي به سمت اهداف  برنامه:برنامه ریزي - 

  .است
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انسان خودباور به توان خویش ایمان . اساس ایمان خودباوري است:خودباوري -

  .استدارد و ایمان انتظاري مطمئن 

خروج از سکون و عدم توقف ضامن موفقیت است؛ امـا حرکتـی کـه    :حرکت -

  .حساب شده و طبق برنامه باشد

هـا اسـاس    عدم هراس و این پا و آن پا کردن و حتی پذیرش شکست:جرأت -

  .موفقیت است

انسـان گـاه نیـاز    . خود تشویقی به معناي خود شیفتگی نیست:خودتشویقی -

هـا و    ود را تنظیم کند و حتی به بعضی تقدیر نامههاي خ دارد فهرست موفقیت

تواند موفقیتی جدید به وجود  ها چشم بیندازد تا باور کند دوباره می  سپاسنامه

  .آورد

باید به . انسان براي موفقیت باید بلند نظر باشد و از بلند پروازي معقول نهراسد

کنـد؛ از   جاي غرق شدن در نهرهاي کوچک به سمت دریاهاي موفقیت حرکـت 

. ریزد، هیچ کس مروارید صـید نخواهـد کـرد    اي می جویبار حقیري که به چاله

باید . ها ها است و مروارید توفیق در اقیانوس ها و بلندي شاهین موفقیت در افق

کران بود و باور داشـت کـه دسـتان     بلند نظر و بلند پرواز و غواص بحرهاي بی

موفقیـت گشـوده اسـت؛ بـه قـول      هاي جویاي  خداوند همواره به سمت انسان

 .ایم او به جست و جو است ما از خدا گم شده:شاعر
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تفکر مثبـت ،  

نیروي محرکه 

براي شـروع  

ــه   ــت ب حرک

ســوي کســب 

 موفقیت

  

 مثبت اندیشی، رمز موفقیت

فق، یک طرح مو. همه ما باید بیاموزیم که داراي افکاري سالم و پر انرژي باشیم

یک تابلوي نقاشی یا یک اثر موفق هنري، تجارت پـر درآمـد، ازدواج رضـایت    

بخش، انتخاب درست از فکر سالم و پر انرژي گرفته شده است نه از یک تفکـر  

تفکـر مثبـت   . رمز موفقیت براي انسان است مثبت اندیشی .بیمار و بی تحرك

محکم و اسـتوار  داراي نیروي درونی و موثري است که در فرد موجب می شود 

 .در هر مسیر گام بردارد

اگر برادران رایت فکر میکردند که هر دوي آنان بر اثر سقوط از هواپیمایی کـه  

. ساخته اند خواهند مرد هرگز دست به چنین آزمایش و تجربه اي نمـی زدنـد  
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مخترعین ، کاشفین ، هنرمندان و همه کسانی که بیشتر و پیشتر از دیگران در 

 .د داراي تفکر مثبت هستندفعالیت هستن

به عبارتی کفه ي موفقیت و به نتیجه رسیدن را سنگین تر از کفه ي دیگـر آن  

 .می دانند

  

 :نقطه مقابل تفکر مثبت

 :شما با افراد زیادي روبرو می شوید که

   در انجام کارهاي روزانه و تصمیم گیري جهت انتخاب شغل ، سفر، خریـد

 .د و دودلی هستندلباس ، انتخاب همسر دچار تردی

  به هر کس و هر چیزي که در اطرافشان وجود دارد بدبینانه و بدون اعتماد

 .می نگرند

 اینان دوستان زیادي ندارند. 

 نیستند ریسک اهل. 

 بسیاري از موفقیت هاي مادي و معنوي را از دست می دهند. 

  داراي یک زندگی ثابت و آرام از منظر دیگران می باشند در حالیکه مـدام 

 .با خود کلنجار می روند و درونی پر آشوب دارند
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   براي جزئی ترین مسائل دچار سردرگمی، ترید و آشفتگی می شـوند و در

 .پایان نیز نتیجه مطلوبی جهت انجام کاري بدست نمی آورند

همه ما از نتایج مثبت اندیشی مطلع هستیم، بطور مثال کودکی را که تالش می 

را با تشویق به اینکه او می تواند و باید حرکت کنـد   کند بر دو پاي خود بایستد

او نیز می آموزد عملی را که می خواهـد  . به سمت اهداف خود هدایت می کنیم

 ".می تواند به انجام برساند "باید به این شرط آغاز نماید که 

  

 :انسان ذاتاً مثبت اندیش است 

ناسایی توانایی هـاي  نامالیمات، عدم احساس امنیت، عدم خود باوري، عدم ش

انسان و طعم تلخ شکست موجب شده است قبل از هـر کـاري بـه شکسـت و     

البته اینکه انسانی منطقی باشیم و هر عملی را بـا  . ناموفق بودن آن بیاندیشیم

اما نباید تفکرات منفی همیشـه و  . ارزیابی درست آغاز کنیم ارزشمند می باشد

 .در همه حال بر ما غالب باشد

بارها براي همه ما اتقاق افتاده است که هنگام صبح در بستر احساس کم  بارها و

ایـن  . امروز توان رفتن به محل کار را نـدارم : حوصلگی کرده و بخود می گوئیم

تلقین منفی در ناخودآگاه ما تاثیر می گذارد و سیستم هاي فعال بـدن فرمـان   

ه احساس خستگی و بیش از چند لحظه نمیگذرد ک. منفی را دریافت می نمایند

 .ضعف ما دو چندان می شود
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 در شرایط بسیار سـخت و بـه نظـر غیرقابـل    عکس این عمل هم ممکن است ،

   .دنبال نمائیم و نتایج مطلوبی را بدست آوریمتحمل ما تالش می کنیم اهدافی را

 

به نیرویی است که باید در وجودمان باشد و بـاور اینکـه    ایمان نکته قابل توجه

 .از تفکر مثبت به نتایج مثبت دست یافتمی توان 

 !تفکر مثبت موثرتر از فیزیوتراپی

تواند دردهاي مفصلی  در این مورد نوشته است که تفکر مثبت، می دیلی ساینس

 .را کم کند و حتی از فیزیوتراپی هم تاثیرگذارتر باشد

محققان در این بررسی با کمک یک گوشی هدفون، افراد را در معرض موسیقی 

رامی قرار دادند و حین پخش موسیقی، رایحه لیمو و عطر رز را هم همـراه بـا   آ

ها از افراد خواستند که به موسیقی گـوش   آن. نوري مالیم در فضا پخش کردند

جا بـود کـه بـا ایـن      جالب این. کنند و فکرهاي مثبت را در ذهنشان بپرورانند

کنند  محققان توصیه میبه همین دلیل ! درصد افراد آرام گرفت 85تمرین، درد 

هایتان را ببندیـد و کمـی    که براي آرام کردن دردهاي مفصلی و عضالنی، چشم

 ...مثبت فکر کنید
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 .راحت طلبی را کنار بگذارید

  

اساسا این خودمان هسـتیم کـه روي وسـعت    ! زمان ریسک پذیري فرا رسیده

ه صورت مرتـب  وقتی داراي تفکر مثبت باشیم ب. منطقه راحتیمان تسلط داریم

ریسک می کنیم، منطقه راحتیمان توسعه پیدا می کند، حتی انجام کـاري بـه   

با این کار رشد می کنید و حـس  . ظاهر کوچک می تواند تاثیر بزرگی ایجاد کند

 .این را دارید که توقف ناپذیرید

در یک تحقیق که به تازگی انجام گرفت محققان از داوطلبـان  : یک مثال کامل

ر محل رفت و آمد خود با یک غریبه با ذهنیـت مثبـت نسـبت بـه     خواستند د

. شخصیت آن فرد صحبت کنند و ببینند که این امر میتواند مثبت باشد یا خیر

فکر میکنید نتیجه چه بود؟ این کار به صورت بسیار ساده به آنها کمک کرد در 

 .روابط خود مثبت تر عمل کنند

  

  :تمرین و تربیت ذهن براي تفکر مثبت

 

دست زدن به اعمالی است که براي ما زیان آور  بهترین روش براي تربیت افکار

براي تمرین و تربیت تفکر مثبت در هر زمینـه   .نیست مانندنوشتن افکار مثبت

 :ابتدا به خود بگوئید شما موفق می شوید زیرا
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 .انجام این عمل من به ضرر و زیان هیچ کس نخواهد بود .1

 .مطلوب دست یابممن می توانم به نتیجه  .2

 .من سعی می کنم پس می توانم .3

من با ایمان به اینکه موفق می شوم این مرحله از کار با تصـمیم گیـري را    .4

 .آغازمی کنم

شما به خود اطمینان می دهید که تمام شرایط الزم را زیر ذره بین قرار داده اید 

  .مثبت اندیش باشید. و حاال هم موفق خواهید شد
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 عوامل اصلی ترمز حرکت در مسیر موفقیت

 

  

براي موفقیت کامل ، ایجاد اعتماد به نفس ، شـجاعت و جسـارت و تمایـل بـه     

 .حرکت رو به جلو به سمت اهداف از شروط اساسی است

این درحالی است که ممکن است هیچ گونـه تضـمینی بـراي موفقیـت وجـود      

 .نداشته باشد

ل اساسی وجود دارد که از عوامل اصلی عدم موفقیت ، عدم اعتماد اما چند عام

 :ز به نفس و ترس از انجام شروع کاري میباشد که عبارتند ا
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 .اولین ترمز در مقابل نیروي هاي بالقوه احساس ناتوانی است .1

 

توانید کـاري را انجـام دهیـد کـه      است که طبق آن شما نمی ناتوانی احساسی

کنید کـه در دام افتـاده    داده یا اصالح نماید احساس می موقعیت تان را تغییر

 .”توانم من نمی" آید می گویی وقتی در جهت تغییر ، فرصتی پیش می .اید

ا تجربـه  مردم کمابیش ایـن حـس نـاتوانی ر     درصد یا بیشتر 80شاید بیش از 

دك دلیل اینکه به بهایی ان. کنند و خودشان را به بهایی اندك قانع می .اند کرده

شوند این است که بصورت ناخودآگاه پذیرفتـه انـد کـه بـراي تغییـر       قانع می

 .کنند ها توان انجام کار زیادي را ندارند و احساس ناتوانی می موقعیت

در واقـع  . توانید بدون هیچ محدودیتی آینده خودتان را خلـق کنیـد   شما نمی

که در ذهن خـود  تنها محدودیت موجود بر سر راه قابلیتهاي شما آنهایی است 

این حقیقت که میتوانید هدفی براي خودتان تعریـف کنیـد و    .شما وجود دارند

به این معنی  .آن را مکتوب نمایید و طرحی براي دستیابی به آن تدارك ببینید

است که احتماال در درون و اطرافتان همه ابزارهایی که بـراي رسـیدن بـه آن    

و تا زمانیکه با گذشت زمان تمایل دارید به  .هدف نیاز دارید را در اختیار دارید

اندازه کافی برروي هدف خودتان سخت کار کنید توانایی رسیدن به آن را هـم  

تنها عامل محدود کننده واقعی در راه رسیدن به هدف تان این است که  .دارید

هر چقدر خواستار رسیدن بـه   .چه حد خواستار رسیدن به آن هدف هستید تا 

 .ر باشد رسیدن به آن هدف سریعتر اتفاق خواهد افتاد و برعکسآن هدف بیشت
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دومین ترمز در مقابل نیروي هاي بالقوه در مسیر موفقیت ناحیه راحت  .2

 .طلبی است

 .دومین عاملی که باعث عقب نشینی مردم از موفقیت بزرگ خودشان می شود

راحت  رشود از رسیدن به اهداف عالی بترسند این هست که آنها د و باعث می

 .خود گرفتارند طلبی

 گوید قانون عادت یکی از عوامل اصلی موفقیت است که می

 " رفتار هر شخصی تحت تسلط رفتار آنهاست    ”

در صورتی که تصمیم واضح و روشنی نگرفته باشید و یا اینکه انگیزه خـارجی  

رفتارتـان تـا مـدت زمـان      .در شما وجود نداشـته باشـد    براي انجام اون کار

قانون عادت در باره رفتـار آدمـا    .محدودي به همان صورت عادي خواهد ماندنا

شان را بطور  همیشه افراد کارهاي روزانه گوید که رود این قانون می هم بکار می

دهند مگر اینکه اتفاق خاصی رخ دهد که جهت حرکت شما را  مداوم انجام می

 .تغییر دهد

 یعنی این قانون میگه

را مانند قبل با همان افراد ادامه دهید ، دریافتی شما همـان   اگر ارتباط خودتان

مقدار سابق خواهد بود و همان کارها و موفقیـت هـاي سـابق را در زنـدگیتان     

کنـد مگـر آنکـه تصـمیم      در واقع هیچ چیز برایتان تغییر نمی.خواهید داشت

واضحی بگیرید که موقعیت خودتان را تغییر دهید و یا اینکه برایتان اتفاقی رخ 

http://metafekr.com/%d8%a2%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af-%db%b2%db%b1-%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b2%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%ac/
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به همین دلیـل اسـت کـه از دسـت دادن      .هد که شما را مجبور به تغییر کندد

شغل، شکست در ازدواج یا روابط ، و یا از دست دادن تمام پولتان در یک یـک  

در واقع این میتواند  .سرمایه گذاري بد در بعضی مواقع میتواند چیز خوبی باشد

 .راحت طلبی خارج کنـد دار کند و شما را از ناحیه  رضایت ذهنی شما را خدشه

یک شوك از هر نوع که باشد میتواند شما را آگاه و بیدار کند و چشمانتان را به 

  .روي سایر وقایع و جهت ها باز گرداند

 

  راهکار ساده غلبه بر ترس و افزایش اعتماد به نفس در مسیر موفقیت

 

شجاع کسـی اسـت کـه عالرغـم همـه      . براي غلبه بر ترس، باید شجاع باشید

همچنین شجاعت یعنی اشـتیاق بـه تحمـل کـردن،      .کند ترسهایش عمل می

و هر وقت کاري  .پافشاري و تداوم راه فعالیت بیش از هر شخص دیگري هست

ترسید انجام بدید و اطمینان داشته باشید که بـا اینکـار حتمـا     را که از آن می

شجاعت یعنـی   در واقع .ترس خود را از بین برده اید و یا خیلی کاهش داده اید

  .کنترل ترس و تسلط بر آن
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 و تقویت اعتماد به نفس کنترل و غلبه بر ترس   را هکار براي  -2

 حذف نگرانی .1

 هایتان محو می وقتی در حرکت به سوي اهدافتان دست به عمل میزنید نگرانی

رود که در حال انجام آن هستید  و توجهتان کامال به طرف نتایج کاري می شود

نکته اي که باید به آن توجه  .گیرید یب بر روي مسیر خودتان قرار میبدین ترت

و آنهـا را تصـور    کنی اینست که فقط راجع به چیزهایی فکر و صـحبت کنیـد  

و از توصیف چیزهایی که تمایل به آنها نداریـد   . نمایید که خواستارآنها هستید

راجع به آن فکر و و بر اساس قانون جذب از آنچه در اغلب اوقات  .اجتناب کنید

  .گردد صحبت کنید فواید بیشتري نصیبتان می

 

 ایجاد عادت شجاعت در خود .2

 

قانون عادت میگوید هر چه را بطور مکرر انجام دهیدتبدیل بـه عـادت جدیـد    

و اگر عادت کنید که با ترس هایتان روبرو شوید و کاري را انجام دهید  .میشود

که در یک موقعیت دشـوار هـیچ گونـه    چنان وانمود کنید  .که از آن میترسید

یابد و بزودي بـه   ترس هایتان کاهش و شجاعت تان افزایش می،  ترسی ندارید

  .نقطه اي میرسید که دیگر از هیچ چیز ترسی ندارید
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 مرحله ایجاد شجاعت براي شروع هر هدف و یا کسب و کاري -4

وارد آن  در هر موقعیت، کسب و کاري که به آن فکر میکنید و میخواهیـد  .1

بدترین وضعیت احتمالی را براي خودت مشخص کن و آن را تصور  شوید،

 .بیافتدبرایت اتفاق   کن که ممکن است در آن وضعیت کسب و کار

سپس  .تصمیم بگیرید در صورت بروز بدترین وضعیت ممکن آنرا بپذیرید .2

 مطمئنا از ادامه نگرانی راجع به آن موقعیت خوداري خواهید کـرد و آن را 

 .از ذهنتان خارج خواهی نمود

 .مطمئن شوید که بدترین وضعیت ممکن رخ نخواهد داد .3

کلیه پاداشها و منافعی که در نتیجه رسیدن به اهدافتان از آنها بهره منـد   .4

و آنها را مکتوب کنید و دائم در باره آنها فکـر  . توصیف کنید .خواهید شد

حاصـل از موفقیـت،    در واقع خود را متقاعد کنید کـه پاداشـهاي   .کنید

هر چقدر دالیل شما  .باشند هاي بالقوه شکست موقتی می بزرگتر از هزینه

بیشتر بـه سـمت هـدف تشـویق     ،  براي رسیدن به اهدافتان بیشتر باشد

 همچنین هر چقدر راجع به خواسته هایتان بیشتر فکر کنید .خواهید شد

بیشـتري  انگیزه شما بیشتر و هر چقدر اطمینان بیشـتر شـود شـجاعت    

 .کسب خواهید کرد
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مرحله ترس و نگرانی هایتان نابود خواهند شد و ذهنتان آرام و شفاف  4با این  

نـه   .سپس میتوانید تمام انرژي تان را به سوي موفقیت معطوف کنید .شود می

 .اینکه نصف وقت تان را صرف فکر در مورد شکست نمایید

بـه نفـس بیشـتر میشـود      پس در مجموع آنچه که موجب موفقیت و اعتمـاد  

 :موفقیت شما را تضمین میکند عبارتند از 

  مرتبا به خود یادآوري کنید که تنها یک قدم با موفقیت ( صبر و استقامت؛

 )فاصله دارید

 تصمیم و تعیین اهداف با پشتوانه عزم و اراده راسخ و شکست ناپذیر ؛ 

  دنمقاومت و تسلیم نش( پافشاري و ثبات قدم در انجام کاها( 

 افزایش قدرت درونی براي ایستادگی در برابر موانع و مشکالت 

 تعیین اهداف و حرکت مستمر در راستاي انجام آنها 
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  !!سال جوان تر شوید 40با قدرت فکرتان 

 

باورهـاي  .قانون زندگی قـانون باورهاسـت   

هـاي بـزرگ    عالی سرچشمه همه موفقیت

یک انسـان را باورهـاي او    توانمندي.است 

 . کند تعیین می

 میزان قدرت باورها بر کیفیت زنـدگی انسـانها  دانشمندان براي بررسی تعیین 

نتیجه این تحقیقات بسیار .انجام دادند» هاروارد یونیورسیتی   «آزمایشی را در 

  :جالب است

   

شهرك را بـه دور   یک.پیرزن را براى این پروژه انتخاب کردند  80پیرمرد و  80

سال پـیش در ایـن شـهرك    40غذاهاي .سال پیش ساختند 40از هیاهو برابر با 

هـاي   ها ، فرم مبلمان ، آهنگهـا ، فـیلم   هاي مغازه خط روي شیشه.پخته میشد 

سـال   40شد ، را مطـابق بـا    قدیمی ، اخباري که از رادیو و تلویزیون پخش می

  .نظر آزمایش کردند  نفر را از هر 160بعد این . قبل ساختند 

تعداد موي سر ، رنگ موي سر ، نوع استخوان ، خمیدگی بدن ، لرزش دسـتها ،  

نفر را به داخل این شهرك بردند ،  160بعد این ... لرزش صدا ، میزان فشار خون 

ایستادند ، لرزش  ماه کم کم پشتشان صاف شد ، راست می6الی 5بعد از گذشت 
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ن رفت ، لرزش صدا خوب شد ، ضربان قلـب مثـل   دستها بطور ناخودآگاه از بی

افراد جوان ، رنگ موهاي سر شروع به مشکی شدن کـرد ، چـین و چروکهـاي    

   ...دست و صورت از بین رفت 

  علت چه بود ؟

سال پیش زندگی کردند ، بـاور کـرده   40آنها چون مطابق با .خیلی ساده است 

  .سال جوانتر شده اند 40بودند 

   

باورهـاي آدمـی   .توانند بیندیشـند   نه که باور داشته باشند میانسانها همان گو

اصـوال فـرق بـین     .است که در هر لحظه به او القا میکند که چگونه بیندیشـد  

انسـانهاي موفـق بـا باورهـاي عـالی ،      .انسانها ، فرق میان باورهاي آنان است 

و ثـروت  انسانهاي ثروتمند ، باورهاي عالی .کنند موفقیت را براي خود خلق می

آفرین دارند که با اعتماد به نفس عالی خود و بدون توجه به تمـام مسـائل بـه    

روند و به لحاظ باورهاي مثبتشان به ثروت مطلوب خـود   دنبال کسب ثروت می

  .رسند  می

باورهاي عالی سرچشمه همه موفقیتهاي بزرگ .قانون زندگی قانون باورهاست  

انسانها هر آنچه را کـه   .کند  او تعیین میتوانمندي یک انسان را باورهاي .است 

 باورهاي شما دستاوردهاي شـما را در زنـدگی مـی   . کنند  باور دارند خلق می

هـا عامـل اولیـه     هـا ، اندیشـه   باورها تعیین کننده کیفیت اندیشهزیرا . سازند 

 . اقدامها و اقدامها عامل اصلی دستاوردها هستند
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  )حرکت به سوي موفقیت ( ن درونت را بیدار کن قهرما

 

  

  

هنگام صحبت با افراد مختلف ، یک مورد در بین اکثریت آنها مشترك است  – 1

دگی است ، دور باطلی را که و آن ، خستگی و مالل از تکرار چرخه یکنواخت زن

  .گرداند  ما را به همان جایی که بودیم برمی

این حالـت باعـث از   . همان تجربه ها ، همان مسیر و همان مشکالت همیشگی 

بین رفتن هیجان و انرژي ما شده و در نهایت دل زدگی و بـی انگیزگـی را بـه    

توانـد   ندگی ما میمفهوم چرخه روزمرگی در تمام ابعاد ز. همراه خود می آورد 
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بـا  . وضعیت ارتباطی ، سالمتی ، عاطفی ، مالی و حتی تفریحـی  . اتفاق بیافتد 

دقت و بررسی روي عملکرد ساالنه خود متوجه می شویم که بخش عمده اي از 

توانست در  زمانی که می. زمان ما در مدار دایره اي و تکراري به هدر رفته است 

سرزندگی هدیه کند  اشتیاق و هیجان وبه ما راستاي هدفمندي ما صرف شود و 

.  

  چه باید کرد ؟  – 2

می دانیم که همه ما این صحبت ها را به دفعات شنیده و از این امر هم خسته و 

دانـیم ایـن    سوال اینجاست چرا کاري نمی کنیم ؟ ما کـه مـی  . دلزده هستیم 

دمان را عوض حرکت درونی و تکراري ، مارا به جایی نمی رساند ، چرا مسیر خو

  نمی کنیم ؟

یکی از مهم ترین علت ها این است که ما به این سبک زندگی و نحـوه نگـرش   

عادت کرده ایم ، از طرفی فشار درونی و بی هـدفی مـا را آزار مـی دهیـد و از     

  .طرفی حاضر به تغییر این وضعیت نیستیم 

  

  زمان شروع چه وقت است ؟

 مرگی مالل آور به تنگ آمـده ایـد ، مـی   اگر شما هم به اندازه کافی از این روز

  .توانیم حرف زدن را متوقف و شروع به اقدام کنیم
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بیاییم با توقف کردن حرکت دورانی یکی از مهم ترین جنبه هاي زنـدگی ،   – 3

ما بـراي فراگیـري زبـان خارجـه ،     .یعنی وضعیت مالی خودمان را شروع کنیم 

س هاي مربوط مراجعه کنیم ، امـا  توانیم به کال می …نقاشی ، موسیقی ، خط و 

آفرینی را کجا آمـوزش مـی    مسائل مالی را چطور باید فرا گرفت ؟ دانش ثروت

دهند ؟ چطور موارد تئوري آموزش ها را به عمل برسانیم ؟ آیا سـرمایه مـا بـه    

اندازه کافی زیاد است که بتوانیم ریسک هاي متنوعی را تجربه کنـیم ؟ تـرس   

رمایه گذاري را چطور شکست دهیم ؟ نتیجه تنهـا در  هاي مختلف در دنیاي س

صورت اقدام به وجود می آید و براي بهبود و پیشرفت وضعیت مالی باید دست 

  .به اقدامات آگاهانه بزنیم 

  قدم حیاتی براي خروج از درجا زدن

آشنایی عملی با اصطالحات و تعاریف دنیاي تجارت بـه زبـان سـاده     :قدم اول

انواع درآمد ، کنترل هزینه ، انواع سرمایه گـذاري و تنـوع   : مفاهیمی از قبیل 

  …ت حساب هاي ماهانه ، ساالنه و سوددهی آنها ، صور

  .تعیین صحیح جایگاه شغلی مورد نظرمان در دنیاي تجارت  : قدم دوم

برخی از افراد مدام در حال شغل عوض کردن هسـتند بـدون آن کـه جایگـاه     

نتیجه همیشه از شغلشان ناراضی هسـتند ، در   شغلی خود را تغییر دهند و در

  .حالی که آنها باید ابتدا جایگاه اصلی شغل خود را انتخاب کنند 

  باال بردن سطح لیاقت و گسترش انتظار از خودمان:  قدم سوم
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هنگامی که صحبت از خواستن می شود معموال میزان محدودیت فکر یا سـقف  

حالت در این است که محدودیت هـاي  چاره این . ذهنی خود را طلب می کنیم 

ذهنی خود را منفجر کنیم تا بتوانیم خود را بـه سـبک زنـدگی ایـده آل مـان      

  .نزدیک کنیم 

  شکست ، ترس:  قدم چهارم

ترس از تغییر شغل ، ترس از سـرمایه  .  ترس بزرگترین مانع هر موفقیتی است

داریم که بتواند ما ما به شجاعی نیاز ... وگذاري ، ترس از افزایش سطح خواسته 

بهترین راه غلبه بر ترس ، اقدام و مواجهه بـا  . را به آن سوي ترس هایمان ببرد 

  .آن است ولی به صورتی کامال آگاهانه 

آیا یک خانم خانه دار ، یک فـرد کارمنـد ، یـک    :  پاسخ فوق العاده به یک نیاز

در حد یک کار  تاجر ، یک فروشنده یا یک فارغ التحصیل می تواند درآمد زایی

در دنیاي امروز با توجه به آموزش هـاي آکادمیـک و    آفرین برتر داشته باشد ؟

حرفه اي و با وجود امکانـات جدیـد و پیشـرفته همـه میتواننـد بـه صـورت        

هوشمندانه خود را از چرخه دورانی خالص و در مدت زمانی بسـیار کوتـاه بـه    

هر آنچه در اختیار داري شـروع  کافی است با . آزادي مالی و زمانی دست یابند 

  .کنی 

  شبیه ساز دنیاي تجارت واقعی: یک شروع هوشمندانه 
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 4کارگاه یک ذهن ثروتمند با تلفیق چند سبک آموزش در مجال بی نظیر کـه  

نفر شرکت کننده بتواند ذهنیت ها و عملکرد خود را در دنیاي تجـارت محـک   

اي تئوري و آمـادگی بـراي   بزنند ، فرصتی است براي عملیاتی کردن آموزش ه

اینکه چطـور بـه یـک    . و تجربه سبک ثروتمندي  ورود به دنیاي استقالل مالی

برنامه قابل اجراي واقعی دست پیدا کنیم تا بتوانیم بدون محتمل شدن ریسک 

و ضرر در سرمایه و زمان مان از چرخه روزمرگی مالی خارج شویم از اهداف این 

  .کارگاه است 

رشار از خالقیت و انرژي است و فارغ از هر گونه محـدودیت ،  دوران کودکی س

بسیاري از ما آینده خود را به صورت قهرمان هاي مورد عالقه مان ترسیم مـی  

  .در آن دوران پر از تخیل من هم رویاي خودم رو ساخته بودم . کنیم 

فرد یک آکادمی ولی نه از آن مکان هایی که افراد خارق العاده و منحصر به  – 5

را که در آن جمع آوري کرده و آموزش دهد ، بلکه برعکس محیط و سیسـتمی  

البته نه افرادي کـه  . که بتواند از هر فرد عادي یک شخص شگفت انگیز بسازد 

در هوا پرواز کنند بلکه اشخاصی که بتوانند بین جنبه هاي اصلی زندگی شـان  

عادل ایجاد کرده و در همه یعنی ثروت ، سالمتی ، شادي ، ، روابط و معنویت ، ت

یک مرکز براي کمـک بـه افـراد تـا بتواننـد قهرمـان درون       . ابعاد رشد کنند 

خودشان را بشناسند و آنرا باور کرده و سپس بیدارش کنند تا بـه کمـک ایـن    

 .نیروي بیکران از زندگی خود یک شاهکار خلق کنند 
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  ...به موفقیتانگیزه حرکت براي رسیدن 

  

؛ از دهـد  برنده کسی است که همیشه ادامه می

اینکه ما رو پس بزنن نترسیم، هر کـاري کـه از   

آید انجام بدهیم تا در انتهاي روز بر بلنداي مشکالت ایستاده تـا   دستمان برمی

 .یابیم به سطحی از موفقیت دست

 

ت که در زنـدگی  طرز نگاه اشتباه ما به موفقیت، یکی از غمبارترین مسائلی اس

هاي موفق به خاطر استعداد خاصـی کـه دارنـد،     داریم، و آن این است که آدم

گونـه   هـا ایـن   جایی هستند که اکنون قرار دارند و اینکه سرنوشت زنـدگی آن 

یک فکر اشتباه است، چون براي اول شدن باید مسیري طـی شـود و    بوده؟ این

کشیدن خودمـان از کـوه   موفقیت حاصل چنگ زدن و  .هایی وارد شود سختی

 ...ها به باالست تا به قله برسیم سختی

مهم نیست که چه کسی هسـتیم، بـدون   . کند مسیر ما از طرز فکر ما تقلید می

تـرین   موفقیت حاصل جنگیدن است و بـزرگ . گردد خواسته نتیجه حاصل نمی

بلنـدي و خـوبی و بـدي و     و طوري که از پستی لطف به خود این است که همان

رویم که هر قهرمان و  آگاه باشیم مسیري را میکنیم،  هاي سخت عبور می نزما

خیال شویم  هنگام سختی، ساده است که بی. آدم موفقی از آن عبور کرده است
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اي  گونـه  ها به مشکالت به ترین و کنار بکشیم اما باید دانست که طرز نگاه موفق

انـدام   ورزش تناسب دیگر است؛ درست مثل این است که بدون عرق ریختن در

اگر با تمام توان در دل مصیبت نرویم تغییري در زندگی حاصـل  . کنیم پیدا نمی

 .شود نمی

؛ از اینکه ما رو پس بزنن نترسیم، هر دهد برنده کسی است که همیشه ادامه می

آید انجام بدهیم تا در انتهاي روز بر بلنداي مشکالت  کاري که از دستمان برمی

دفعه  اگر انسان به کره ماه رفت یک. یابیم سطحی از موفقیت دستایستاده تا به 

 . و بدون تصمیم و اقدام صورت نگرفت

بایـد تـوي پیگیـري     .بر است و دستاوردها نیاز به صـبر دارنـد   پیشرفت زمان

اگر زمین خوردي ضرر نیست و بخت بهت رو کـرده چـون    اهدافت لجوج باشی

خواهی و به آن  تو موفقیت را می. کنی بعدش مسیر حرکتت را دوباره بررسی می

رسانی که قبالً دستت هـم   جایی می نیاز داري؛ و اگر واقعاً بخواهی، خودت را به

هایت  یرسیده، اگر هدفت را پایین بگیري تو را خواهد کشت و توانای به آن نمی

کند چون حتی قبل از رشد از بین خواهی بردش و این شاید  را در نطفه خفه می

. حرف همه ما باشد که حاضرم اکنون سختی بکشم اما بعداً به موفقیـت برسـم  

ممکن است که به نظر درخواست بسیار زیادي بیاید اما باور کن ارزشی که بعـد  

خودي  ینی و بزاري زندگی بیبه دست میاوري خیلی بیشتر از این است که بنش

 .بگذرد، باید فرصت هامون رو به ارزشی واقعی تبدیل کنیم
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چون اگـر دنبـال   . گذرانی باشد پس خواسته و اندیشه نباید همیشه حول خوش

سؤال مـا  . موفقیت هستیم باید بدانیم که سختی بخشی از مسیر موفقیت است

؟ این باشد که کسی که در کنار کنیم که آیا به حد کافی تالش می: باید این باشد

تواند به همان اندازه تالش کند؟ آیا انقدر مرد هستیم کـه بـراي    ماست هم می

خواهیم بهترین باشیم باید طرز فکرمـان   خواهیم بجنگیم؟ اگر می چیزي که می

شود؛  تر فکر کنیم، چیزي را ببینیم که دیده نمی هم بهترین باشد؛ باید متفاوت

کشاند دقیقاً چیزي است که مسیر زندگی ما  سختی می ا را بهچیزي که اکنون م

 .دهد را درنهایت تغییر می

  ایم هنوز شانسی براي برنده شدن داري تا زمانی که تسلیم نشده 
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  استفاده از قانون اندازه حرکت براي دستیابی به موفقیت

  

  پیش روي زندگی –حرکت 

را با یکی ازمهم ترین قوانین طبیعت آشنا کنیم که اثري فـوق   می خواهیم شما

این قانون می تواند باعث شـود بـه بـاالترین    .العاده برزندگی تان خواهد داشت

  .الیه هاي موفقیت پرتاب شوید

  قانون اندازه حرکت

اجسـام بـی   .را به خـاطر داریـد   قانون اینرسییا همان  قانون اول نیوتنحتما 

حرکت ندارند مگر اینکه یک نیـروي خـارجی آن هـا را بـه     حرکت تمایلی به 
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اجسام درحال حرکت تمایل به حرکت دارند، مگر اینکه چیـزي  . حرکت درآورد

اما وقتی این کاررا انجام دادید، . ایجاد حرکت ساده نیست.آن ها را متوقف کند

 سازگار شدن با هر نوع تغییر هم به همین شکل! ادامه حرکت ساده تر می شود

کارتان را با برداشتن گام کوتاهی آغاز می کنید و هر بار یک کار را انجام . است

. پیشرفت کند است ولی موفقیت و نتایج به سرعت مرکب می شـوند .می دهید

شما براي شکستن اینرسی سکون خود و انجام کار جدید به انرژي زیادي نیـاز  

سـت و در اصـطالح   اما وقتی حرکت کردید متوقـف کردنتـان دشـوار ا   . دارید

دراین مرحله تالش بسیار کمتري می کنید، درحـالی  . شکست ناپذیر می شوید

  .که نتایج بسیار بزرگتري دریافت می کنید

  استفاده از قانون اندازه حرکت

. چطور از این قانون استفاده کنیم؟ باید مسیر دستیابی بـه آن را همـوار کنیـد   

  :ه ایم، عمل کنیدباید به کارهایی که تا کنون معرفی کرد

  انتخاب هاي جدید براساس اهداف وارزش هاي اصلی -1

  به کارگیري آن انتخاب ها از طریق رفتارهاي مثبت جدید -2

  تکرار آن اعمال سالم تا حدي که تبدیل به عادت شوند-3

  نظم و ترتیب دادن به کارهاي روزانه -4

  پایداري در مدت زمان طوالنی -5
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  .قانون باعث می شود توقف ناپذیر شویدو آن وقت است که این 

  

  قدرت روال ها

بعضی اهداف ما به این دلیل شکست می خورند که سیستمی براي اجراي آن ها 

رفتارها و روش هاي جدید باید با روال هاي ماهانه، هفتگی و روزانه تان . نداریم

کـه  روالی نتیجه بخـش اسـت   . ترکیب شود تا مولد هرگونه تغییر واقعی باشند

و به تدریج مثل مسواك زدن بدون فکـر  هرروز آن را بدون استثنا انجام دهیم 

  .خودآگاه انجام می شود

  به روزهایتان نظم ببخشید

اگر می خواهید موفقیتی جهانی داشته باشید باید عملکردتان را حـول محـور   

پیش بینی یا کنترل آنچه در میانـه روز رخ مـی   . روال هاي جهانی تنظیم کنید

اما تقریبا همیشه می توانید شروع و پایان روزتان را .د سخت و بیهوده استده

هـر ایـده یـا    .بررسی عملکردتان در پایان روز بسیار مهـم اسـت  .کنترل کنید

دیدگاهی را که در طول روز به دست مـی آوریـد را در دفترچـه اي یادداشـت     

سـتراتژي هـاي   با این روش هر روز می توانید دیدگاه هـا ، ایـده هـا و ا   . کنید

وقتی کارهاي روزانه شما بـه روال تبـدیل مـی     .ارزشمندي را جمع آوري کنید

شود و فعالیت ها را به طور ممتد ادامه می دهید کم کم سرعت شما افزایش می 

برنامه اي پیدا کنید که بتوانید پنجاه سال  .یابد و توقف شما سخت تر می شود



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

61  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

ه یاد داشته باشید که ثبات یکی ازاجزاي انجامش هید نه پنج هفته یا پنج ماه ب

   .مهم موفقیت است

  قدرت ثبات

  

هـیچ چیـز   . یکی از روش هاي کسب مزیت رقابتی، توانایی با ثبات بودن است

وقتی پاي ثبـات  . سریع تر و قاطع تر از بی ثباتی شما را به شکست نمی کشاند

هاي خوب هم کم  به میان می آید حتی افراد خوب، مشتاق و بلندپرواز با هدف

ثبات ابزاري قدرتمند است که می توانید براي دستیابی به هـدف هـا   .می آورند

  .ازآن استفاده کنید

  بادهاي موافق یا مخالف - اثرات

  

براي اینکه خط سیر مثبت خود را به سوي اهداف حفظ کنید،باید این اثرات را  

ر موفقیت از شـما  شناخته و مدیریت کنید تا به جاي منحرف کردن تان از مسی

چیزي که (اطالعات :د، هرکس تحت تاثیر سه نوع اثر قرار می گیردحمایت کنن

 محیطو ) افرادي که با آن ها وقت می گذرانید( روابط، )به ذهنتان وارد می کنید

  )پیرامون شما(
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  ورودي ذهن

اگر می خواهید عملکرد مغزتان عالی باشد باید نسبت به تغذیه آن حساس تـر  

کنتـرل  آیا آن را با اخبار بی ارزش یا موارد منفـی تغذیـه مـی کنیـد؟     . باشید

کنترل اطالعاتی که  .ورودي اثري مستقیم بر بهره وري و خروجی هاي شما دارد

وارد مغزمان می شود بسیار دشوار است، زیرا بسیاري از آن ها را بـه طـور نـا    

. ی نشـده اسـت  مغز براي خشنود کردن شما طراح. خودآگاه دریافت می کنیم

مغز به .مهم ترین وظیفه مغزحفظ بقاي شما و محافظت از خطرات احتمالی است

گونه اي برنامه ریزي شده است که به دنبال منابع منفی و کاهنده اوضاع مخرب 

ذهنتان روز و شب درگیـر  . و هر چیز دیگري باشد که به شما آسیب می رساند

انیم ساختار خـود را تغییـردهیم،   نمی تو. موضوعات منفی و نگران کننده است

می توانیم از ذهنمان محافظت کرده و آن . اما می توانیم رفتارمان را تغییر دهیم

خوراکی ذهنی خوب یکی از مهم ترین عوامل موفقیت محسوب .را تغذیه کنیم

 .می توانیم درمورد چیزهایی که به آن وارد می کنیم انتخاب گر باشیم.شود می

هـر  . ي پرکردن ذهن با موارد مثبت و سازنده ابتداي روز استبهترین زمان برا

دقیقه مطالب انگیزاننده و آموزشی بخوانید و بـه مغزتـان    30صبح و بعدازظهر 

  .اطالعاتی انگیزاننده و مفید برسانید

  

 موفقیت یعنی حرکت از شکستی به شکست دیگر بدون از دست دادن اشتیاق

 وینستون چرچیل

http://www.nikend.com/quote/list?author=winston+churchill
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روش  8

براي 

ساختن 

روزانه 

  موفقیت

 

 

  

هستید و رویاها و اهداف زیادي در سر خود داریـد امـا    موفقیت اگر در آروزي

یم پرداز روش می 8دانید چگونه به آرزویتان دست یابید در ادامه به معرفی  نمی

تـر خواهیـد    و رویاي خود نزدیک هدف ها روزانه یک قدم به که با پیروي از آن

  . شد

کنیـد، آیـا ایـن     خواهید فکر می هنگامی که به تالش سخت براي چیزي که می

فکر همراه با حس منفی سختی است و یا اینکه افکار شما سرشار از حس تمایل 

  براي موفقیت هستند؟

باید رویاي آن را داشته باشید، شور و اشتیاق براي خواهید موفق شوید  اگر می

تر از همه باید براي رسیدن به آن تالش  آن داشته باشید، آن را بخواهید و مهم

  .کنید
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شود بلکه به دست آوردن چیزي است کـه   موفقیت همیشه در پول خالصه نمی

خواهان آن هستید و از صمیم قبل دوست دارید که آن را بـه دسـت آوریـد و    

موفقیـت همیشـه باعـث     .پروراندیـد  را در سر خود می همیشه تصویري از آن 

هـا کنـار    خواهید با چالش چطور می .هاي غیر منتظره و موانع خواهد شد چالش

  هـا رو  ها و موانعی که با آن رفتارهاي شما و چالش ها غلبه کنید؟ بیایید و بر آن

و این شخصیت شما است کنند  شوید عمق شخصیت شما را تعریف می به رو می

  . کند که موفق شدن یا نشدن شما را در آینده تعیین می

  

  .پشتکار داشته باشید  -1

بیشتر  پس چه کسانی. ها نیستند ترین افراد همیشه با استعداد ترین آن موفق 

افرادي با پشتکار، متعهد، پرتالش و سرشار از شوند؟ این افراد  از همه موفق می

  .هستند انگیزه الهام و

انگیزه براي موفقیت باید از دورنتان نشات بگیرد و تمایلی خالص براي رسیدن 

قدر عمیـق باشـد کـه     تمایل شما باید آن. به آن در درونتان وجود داشته باشد

خواهید جزو افراد نخبـه   اگر می .چیزهاي دیگر در ذهنتان بیهوده به نظر بیاید

هیچ دلیلی وجود نـدارد   .قرار دهید باشید، باید سرنوشت خود را در دستانتان

خواهیـد بـه    اگر واقعاً می .که شما نتوانید به باالترین پتانسیل خود دست یابید

کننـد   موفقیت دست یابید، باید از تمام کارهایی که شما را از موفقیت دور مـی 

اگر واقعاً هدفی در شما باید هر گونه شکی را از خود دور کنید،  .خودداري کنید
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ی خود داشته باشید بیدار شدن صبح زود، تا دیر وقت بیدار ماندن، مطابق زندگ

توانیـد زنـدگی    زیرا که شما نمیهدف پیش رفتن براي شما دشوار نخواهد بود 

  .خود را بدون رسیدن به رویایتان تصور کنید

  

  .مشاهده کنید - 2

مـوختن  براي آ. خواهید موفق شوید، افراد اطراف خود را مشاهده کنید اگر می

افراد موفق اطراف خود را مشـاهده  . ها شما باید نگاه کنید و یاد بگیرید بهترین

براي این امر کارهاي افراد بسیار موفق را مشـاهده  . ها تقلید کنید کنید و از آن

  .ها به موفقیت را در کارایشان بیابید کرده و دلیل دست یافتن آن

ها، تماس چشمی، صحبت کردن،  آنزبان بدن . نگرش افراد موفق را تقلید کنید

ي کـاري،   هـاي شـنیداري، اخـالق کـاري، برنامـه      ي دست دادن، مهارت نحوه

هـایی کـه    کتابهایشان، چگونگی و مکان به دست آوردن مهارتشان،  فداکاري

، چگـونگی رفتارشـان بـا دیگـران و     زننـد  خوانند و یا راجع آن حرف مـی  می

  .را مشاهده کنید ها چگونگی حفظ تناسب ذهنی و جسمی آن

توانید مسـیر   را مشاهده کنید، بیشتر می افراد موفق هاي هر چه بیشتر ویژگی

مسیر موفقیت توسط افراد قبل از در حقیقت . موفقیت را براي خود هموار کنید

  .؛ از این موقعیت استفاده کنیدشما برایتان هموار شده اند
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  .تمرکز کنید. 3

وقت یک مسـیر   موفقیت هیچ. کند ا را پرت میدنیاي بیرونی به راحتی حواس م

هـر   .روزانه اسـت  تعهد موفقیت در هر چیزي نیازمند. رو به باالي آسان نیست

هاي اعصاب خورد کن، پرفشار و مخصوص به  روز روزي جدیدي است که چالش

خود را از دست داده و  تمرکز ها شما یا در مقابله با این چالش .خود را دربردارد

توانیـد ایـن    دهید که تفکرات منفی نگرش شما را تغییر دهند یا مـی  یاجازه م

تعهد و تمرکز خود را افزایش داده و بـا    تفکرات منفی را به مثبت تبدیل کرده،

اگر تمرکز خود را از دست دادیـد،  .این کار خود را در مسیر موفقیت قرار دهید

بـراي مانـدن در    .کنید به خود فرصت دهید تا بتوانید تفکراتتان را جمع و جور

مطمـئن  . ها تمرکـز کنیـد   مسیر موفقیت به جاي تمرکز بر مشکالت، بر راه حل

  .تر شده باشید شوید که پس از هر چالش قوي

  

  .مشارکت داشته باشید -4

براي شخصی بزرگ شدن باید افراد دیگر را با خود . موفقیت کار یک نفر نیست

  .براي راهنمایی استفاده کنید و از افراد باالي خود نیز باال بکشید

هر چه بیشتر در موفقیت دیگران شریک باشید، شهرت بهتري کسب خواهیـد  

کار شما این است که بدانید چه نقشی دارید و از هر . نباید خودخواه باشید. کرد

گام بعدي شما  .چیزي که در توان دارید براي رسیدن به این نقش استفاده کنید
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خود و . کنید را با دیگران به اشتراك بگذارید کسب می این است که دانشی که

هر . موفقیت یک ورزش تیمی است.افراد اطرافتان را به فردي بهتر تبدیل کنید

تـر   ي شـما روشـن   چه بیشتر و بهتر با دیگران مشارکت داشته باشید، آینـده 

  .تغییر دهید "ما"به  "من"نگرش خود را از . خواهد شد

  

  .بهانه نیاورید - 5

اگر کارهاي کوچک را به درستی انجام دهیـد،  موفقیت یک فرمول ساده دارد؛ 

انگشت خود را به طرف دیگران بـراي کـاري   . همه چیز خوب پیش خواهد رفت

ها را دلیـل موفـق    ها را مقصر جلوه ندهید و آن اید نگیرید و آن که انجام نداده

 .آید نه بهانه تراشـی  موفقیت با تالش و پشتکار به دست می. نشدن خود ندانید

خواهید موفق شوید پس تالش کنید تا به آن برسـید؛ بـه همـین     اگر واقعاً می

شکست خوردید و این باعث پسرفت شما شـد، ایـن شکسـت را      اگر .سادگی

تـر و   به عنوان شخصی بهتر، قـوي   ل کنید، عامل شکست را تغییر دهید وقبو

کس شخصی را که  هیچ. اضع باشیدمهربان و متو . تر به جلو حرکت کنید باهوش

  .کند دوست ندارد دیگران را براي اشتباهاتش سرزنش می

  

  .ترین روش براي جبران یک اشتباه است تالش مؤثرترین و سازنده
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  .به جلو حرکت کنید - 6

وقـت   براي اینکه موفق شوید باید این نگرش را داشته باشید که یادگیري هیچ

شما همیشه بایـد  . رسد نیز هیچ وقت به پایان نمیشود و رویا پردازي  تمام نمی

باید از تمام انرژي خـود اسـتفاده کـرده و     .در حال حرکت به سمت جلو باشید

روي دیگران براي کمک به شما براي به دست آوردن چیـزي کـه نیـاز داریـد     

کنید، فرصتی به شـما داده   هر روز صبح که چشم خود را باز می .حساب نکنید

حرکـت همـه   . تر شوید یشرفت کنید و یک گام به موفقیت نزدیکشود تا پ می

  .چیز است، اگر متوقف شوید پیشرفت نیز متوقف خواهد شد

  

  .در میان جمع خودتان را نشان دهید - 7

براي اینکه بتوانید در میان افراد موفق دیگر خودي نشان دهید بایـد هـر روز   

  .بهترین تالشتان را بکنید

شـما بایـد کسـی    . پذیر نشان دهیـد  را پرکار، ریسکشما باید شخصیت خود 

کند، کسی که براي انجام کارها  هاي دیگران استفاده می از راهنمایی  باشید که

گـذارد؛   رسیدن به هدفش کنـار مـی  گذارد و کارهاي تفریحی را براي  زمان می

تواند دوباره کارهاي تفریحـی را   داند زمانی که به هدفش رسید می کسی که می

ایـن  . هاي تفریحی فداکاري کنیـد  شما باید براي کنار گذاشتن کار. جام دهیدان

  .پردازید بهاي بسیار کوچکی است که در راه رسیدن به هدفتان می



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

69  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

  .ایمان داشته باشید - 8

سفر به سـمت موفقیـت   

ــارق ــیري خ ــاده   مس الع

است؛ مسیري پر از فـراز  

مسیري کـه در  .  و نشیب

ــرین   ــر روز بهتـ آن هـ

را براي رسیدن تالشتان 

هـر  . کنید به موفقیت می

روز را فرصــتی بدانیــد و 

بــراي اشــتیاق، تعهــد و 

فراوانی که موفقیـت بـا   

هیچ چیزي از صـبح بیـدار شـدن     .باشید  آورد سپاس گذار خود به ارمغان می

رسیدن به رویایتـان  .دهد براي به دنبال رویاها رفتن به انسان حس تکامل نمی

اگر تسلیم نشوید، حتـی در  . مقدار زیادي ایمان نیاز داردبه باور عمیق، تعهد و 

ها و موانع غیرمنتظره، در انتهاي تونل نـور را مشـاهده    صورت مواجه با چالش

هـا را بـا    اگر هر دوي این. کار سخت و ایمان سربازان شما هستند. خواهید کرد

   وقت بازنده نخواهید بود تمام وجود باور داشته باشید، هیچ
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ي  عصبانیت، یک راز ناگفته

 موفقیت است

 

  

  

  تـرین چیـزي   بزرگ انگیزه

است که ما را براي رسیدن 

از جایمـان بلنـد و وادار بـه     هایی که در ذهن داریم ها، اهداف و برنامه به نقشه

 دهد برایتـان جدیـد   شاید این مطلب که انقدر به انگیزه بها می. کند حرکت می

اینکه انگیزه . اید ن به این باور رسیدهباشد و شاید هم تابحال در مطالب دیگرما

مـا همـه   ((من در کتـاب  . تر از اراده هست حتی عاملی بسیار بسیار بسیار قوي

کامالً توضیح داده ام که چرا دیگر تاریخ مصرف اراده گذشـته و  )) کلید هستیم

  .آورد این انگیزه است که اراده را پدید می

 

  .فایده است اي اراده نخواهید داشت و تالش هم بی شما بدون انگیزه ذره

 

 کنند؟ ها انقدر تالش می چرا بعضی
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بینیم که تالش خیلی زیـادي بـراي رسـیدن بـه نتیجـه       ما گاهی افرادي را می

همه مشقت و سختی، ارزشش را  کردم واقعاً این زمانی با خودم فکر می. کنند می

ها براي تماشاي یک بازي فوتبـال از نزدیـک،    دیدم بعضی میدارد؟ مثالً وقتی 

مثل له شدن زیر دسـت و  (مانند و اگر تمام خطرات  ها در صف منتظر می ساعت

هاي چند ساعته  از بیخ گوششان بگذرد، تازه نوبت ترافیک سنگین و انتظار) پا

کـه   اي قابـل تصـور نبـود    اصالً براي لحظـه . رسد براي رسیدن به منزل فرا می

هم براي یک فوتبال که شبکه سه هم  آن. بخواهم چنین وضعیتی را تحمل کنم

 !کند آن را مستقیم پخش می

حقیقت این بود که من آنقدرها که این انتظار و سختی برایم ارزشمند باشد بـه  

ترین مسابقات فوتبال را از تلویزیـون هـم    من حتی مهم. فوتبال عالقه نداشتم

 !نوقت انتظار داشتم بتوانم آنها را درك کنمکردم و آ دنبال نمی

اما حاال کـه بـه راز ایـن    

ــرده ــی ب ــأله پ ــا  مس ام ب

یکی از گویم  اطمینان می

ترین و اساسی ترین  بزرگ

اصــــول موفقیــــت در 

هرکاري، انگیزه و عشـق  

اگر به کارتان عشق . است

داشته باشید، جدا کـردن  
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شـود   خواندن باشید، نمـی  اگر عاشق درس. شما از محل کار بسیار دشوار است

شما اگر از صمیم قلب کاري را دوسـت داشـته   . کتاب را از دم دستتان برداشت

 .خرید جان می  هایش را به ها و دشواري باشید، تمام سختی

اگر شما عاشق و دلداده نامزد و یا همسرتان باشید، حتی زمانی طوالنی انتظار  

اگر عاشق ثروت باشید، بارها و بارهـا   .زیر آفتاب هم برایتان دشوار نخواهد بود

اگـر شـما عاشـق تخفیـف     . ها برایتان سخت نخواهد بود تلفن زدن به مشتري

گرفتن باشید، به هیچ عنوان از این مغازه به آن مغازه رفتن برایتان عـذاب آور  

دلیـل  . بینید که براي بعضی از اطرافیانتـان اینطـور نیسـت    اما می. نخواهد بود

  .آیید چیز برمی شما در همه این کارها انگیزه دارید و از پس همه. اي دارد ساده
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  هاي زشت و زیبا انگیزه

 

گاهی اوقـات شـما قـادر    

نیستید به سادگی عشق 

و عالقه خود به کـاري را  

اي براي  انگیزه. پیدا کنید

یک شغل حسابی ندارید 

تـان   بی راهنماییخواهم حسا در اینجا می.کنید و براي همین پیشرفتی هم نمی

 .اي براي خود بیابید کنم تا عشق و عالقه

آورد تا به موفقیـت برسـید از    قلبی و سوزان که به شما فشار می مطمئناً عالقه

این است که این عشق و عالقه به شدت در شـما   منظورم. شود عشق ناشی می

واهنـد  هاي پیگیرانه شما را بـه هـدفتان خ   کند و همین تالش ایجاد انگیزه می

هایتـان   اید به سمت نفـرت  اما اگر هنوز این عشق و عالقه خود را نیافته. رساند

هاي بـه شـدت آزارتـان     آید و چه چیز هایی بدتان می از چه چیز. قدم بگذازید

 .تواند از تنفر نشأت بگیرد شما می وار ي دیوانه انگیزهدهد؟ اراده و  می

یکی از . مه ما از بعضی چیزها متنفریم، باالخره هبیایید خجالت را کنار بگذاریم

. شنود، یکی از سرشکستگی، یکی از نابود شـدن اعتبـار و آبـرو    اهانتی که می

ها این است که شما براي پیشگیري  اما نقطه مشترك همه این. کند تفاوتی نمی
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آورنـد بـه    با عواملی که آنها را پدید مـی . ها، باید مبارزه کنید از مواجهه با آن

 .نگید تا دل شما آرام بگیردشدت بج

او واقعاً از . هاي پدرش خسته شده بود یکی از دوستان من، در جوانی از سرزنش

من مطمئـنم تـو   : ((هایی مثل حرف. شنید متنفر بود هایی که دائم می سرکوفت

او بـراي رهـایی از   )).  تو حتی عرضه راه رفتن هم نداري. شوي چیزي نمی هیچ

کرد برایش در چه چیزي؛  تفاوتی نمی. فت به جایی برسدها تصمیم گر این تهمت

او بعد از چند سـال دوري  )). توانم من می((مهم این بود که به پدرش ثابت کند 

خواند و در  ساعت درس می 10روزي . از درس، به یک پشت کنکوري تبدیل شد

حـاال هـم پزشـک    . پزشکی قبول شود سال توانست در رشته دندان عرض یک

 )) توانم من توانستم و می ((اش این است که  ترین سربلندي زرگاست و ب

اي به درس نداشت و همان سال اول که نتوانسـت در   یادم هست او هیچ عالقه

ها و سالها کاري  اما میبینید؟ او ساعت. رشته خوبی قبول شود، درس را رها کرد

اي  چرا که انگیزه. رداي بسیار قوي دنبال ک اي نداشت را با انگیزه که به آن عالقه

ولی فراموش نکنید که این عشق بـه پزشـکی،   . براي رسیدن به هدفش داشت

  .بلکه این نفرت بود. ثروت و دانش نبود که باعث حرکتش شد
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 عشق و نفرت

واقعیت این است که عشق و نفرت یکی هستند؛ فقط مثـل ایـن اسـت کـه از     

ي را دوست داشـته باشـید، از   اگر چیز. ها مختلفی به یک چیز نگاه کنید جهت

اگـر  . کند تنفر خواهید داشـت  اندازد و یا تهدید می چیزي که آن را به خطر می

. سالمتی را دوست داشته باشید، از سرطان و مشکالت قلبی متنفر خواهید بود

ها بدي که مـردم باعـث    اگر دریاي کشورتان را دوست داشته باشید، از آلودگی

اگر عاشق مردم باشید، از ضایع شـدن حقـوق   . ید بود اند متنفر خواه آن شده

و همینطور اگر عاشق فرزند . خواهید شد  آنها توسط برخی افراد به شدت آزرده

و همسرتان باشید، از کسی که قصد آزار رساندن به آنها را داشته باشد متنفـر  

 .خواهید بود

 دلیلی براي تنفر پیدا کنید

ید و یا در همین تلفن همراه و یا کامپیوتري که در این لحظه کاغذ و قلمی بیاور

چیزي که از آنها به شدت تنفر دارید را  3درحال مطالعه این متن در آن هستید 

وابستگی مالی؟ کمبود اعتبار و ارزش اجتماعی؟ مسخره شدن بابـت  . بنویسید

 صبح زود بیدار شدن براي کارمندي؟نمرات پائین؟ 

خواهید تا آخر عمـر تحملشـان کنیـد؟ اگـر      د؟ میاي براي آنها داری چه برنامه

. آیـد  اینطور است پس احتماالً از آنها تنفر ندارید و فقط کمـی خوشـتان نمـی   

حتی تنفر از قدرت جسـمانی کـم و یـا    . تمرکز کنید، به خاطراتتان بیاندیشید

 .تواند دلیل خوبی براي شروع ورزش کردن باشد هیکلی نامتناسب می
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یـل دوران  یک خـاطره از اوا 

  تأهل من

 

آیـد سـالها پـیش     یادم می

وارد کسب و کـاري   همسرم 

او متوجه شد براي اینکه بتواند . شد و با شریکش به مشکلی بزرگ برخورد کرد

که قدرت در دستش بـود پـس بگیـرد، قـادر      اش را از شریکی حق ضایع شده

ـ . نیست با زور کاري از پیش ببرد رایش غیـر  اما او در جنگ بود و این شرایط ب

و انرژي زیادي را صرف آن کار کرده بود و حاال قـرار    او سرمایه. بود قابل تحمل

 .چیزي به او تعلق نگیرد بود هیچ

تنفر و خشونت او را وادار کرد تا در عـرض یکـی دو هفتـه    . اما او تسلیم نشد

واقعاً هـم در ایـن زمینـه    . شبانه روز مشغول مطالعه درباره اصول مذاکره شود

او توانست تنها با صحبت حقش را پس بگیرد و امتیازاتی که واقعاً به . ره شدخب

که اصول و فنون مـذاکره بخوانـد    اما او اهل این. او تعلق داشت را بدست آورد

گرچه به ظاهر اجباري هم برایش در کار نبود، اما این حس شکست بـه او  ! نبود

  .کرد ور مینیرویی که او را مجب. کرد فشاري درونی وارد می
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ترین مسائل در حوزه موفقیت را به  من و دوستانم در تالشیم تا بهترین و عمیق

هاي  مطمئن هستم با مطالعه این مقاالت گام بزرگی در موفقیت. شما ارائه کنیم

کنیم مطالب را  سعی می. هاي دیگر برمیدارید شخصی، کاري، زناشویی و عرصه

را در مقاالت دیگـر نیـز    اي هر موضوعیطوري طراحی کنیم تا به سادگی رد پ

هاي روزانـه، مقـاالت و مطالـب     کنم در فرصت براي همین پیشنهاد می. بیابید

 کارهـاي موفقیـت  راهکنید تا تمـام آنچـه از    را مطالعه مدرسه موفقیتدیگر 

یادتان باشـد،  . کار بگیرید خوانده اید برایتان مرور شود و بتوانید دائماً آنها را به

  .اتفاقی نیست و موفقیت نیازمند حرکت است تموفقی

  

  



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

78  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 ها نیستند کارهایی که زنان موفق حاضر به انجام آن

   

 

وحیه منحصر به فرد خود، در محیطی مردانه قرار گیـرد کـه   تصور کنید زن با ر

حتی یک همکار خانم هم نـدارد، در ایـن شـرایط توجـه ویـژه بـه نگـرش و        

همراه باشید  ما در ادامه با. الزامی است موفقیت تصمیماتش براي دست یابی به

  .کاري که زنان موفق انجام نمی دهند را متذکر شویم 9تا 

http://www.ucan.ir/category/95/%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82/news/
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بـا تصـمیمات و نـوع     فتپیشر آموختم موفقیت و FBI نمن به عنوان افسر ز

. هاي درسـتی داشـته باشـم    نگرش ام رابطه مستقیم دارد و الزم است انتخاب

قطعاً هر فردي با توجه به موقعیت و طرز تفکر خود، تعریف متفاوتی از موفقیت 

رها خود از انجام این کا رسیدن به اهداف براي م زنان موفقاما من باور دار. دارد

  :دوري می کنند

  هاي خود را نادیده نمی گیرند هیچ وقت ترس -1

 .هاي خود رو به رو شـویم  براي دست یابی به موفقیت باید از همان ابتدا با ترس

هاي درونی هدر ندهیـد، بلکـه بـا     خود را براي دوري از ترس انرژي هیچ وقت

کنیـد تـا   دیریت م تکیه بر قدرت ذهن خود، افکار، احساسات و رفتارهایتان را

وقتی می خواهید احساسات منفی را . شما را به موفقیت کاري و شخصی برساند

ي  سرکوب کنید تنها با ترس بیشتري مواجه می شـود و در نهایـت بـه نقطـه    

پس تالش براي مهار ترس و اضطراب، تنها احتمال رو بـه رو  . سکون می رسید

  .شدن با آن را افزایش می دهد

  نتقادها و تعارضات فرار نمی کنندهیچ وقت از ا - 2

هـیچ گـاه در مواجـه بـا انتقادهـا، مشـاجرات و        FBI من به عنوان افسر زن

تنهـا تفـاوت مـن بـا     . ها برخورد کردم استثنا نبودم مشکالتی که در کار به آن

دیگران این بود که با احساسات منفی رو به رو می شدم و براي رهایی از آن به 

از نظر کسانی که از مشکالت فرار می کنند، تعارضات  .مکمک کسی نیاز نداشت

باید این رویکرد را کنار گذاشت، زیرا تعارضات . توهین آمیز و چالش برانگیزند
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اي در مقابـل   باید بتوانیم واکنش هوشیارانه. هاي مختلفی نمود می کند به شکل

اگـر  . نگیرد رفتار دیگران داشته باشید تا احساساتمان مورد سوء استفاده قرار

ها داشته باشیم، واکنش مـان نیـز براسـاس     درك درستی از تعارضات و چالش

  .انتخاب و تصمیم خواهد بود، نه از روي ترس و ناآگاهی

  

  به انتقادهاي درونی توجه نمی کنند - 3

  

نیاز بود ابتدا دلیل اصلی انتقادهاي درونـی را بـدانم و نسـبت بـه اضـطراب و      

تمرکـز   من یاد گرفتم این کـار را بـا  . توجه باشم م بیتردیدهاي موجود در ذهن

قدرت ذهن به معناي توانایی .روي بازخورد مثبت و انتقادهاي سازنده انجام دهم

راه تقویت قدرت ذهنی این است . ها به جاي اشراف ذهن بر ماست مهار اندیشه

جمـالت   که یاد بگیریم براي مهار افکار، احساسات و هیجاناتمان با به کار بردن

  .مثبت و تأثیرگذار همواره گفت و گوي درونی داشته باشیم

  

  هیچ وقت منتظر شرایط ایده آل نمی مانند -4

خیلی . هرگز بدون تالش به شرایط مطلوب و شغل ایده آل دست نخواهید یافت

هیچ چیز سر جایش خـود  "، "شرایط اصالً خوب نیست"راحت می توان گفت 

؛ اما باید بدانید این جمالت در نهایت شما "ی شده عدالت به من بی "یا  "نیست
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هــا،  بایــد از شــرایط موجــود و تمــام فرصــت .کشــاند را بــه بــن بســت مــی

قدرت ذهن به معناي آن است به جاي اینکه . در زندگی بهره برد پیشرفت براي

به دنبال شکست باشیم، در مواجهه با شرایط مختلف، رویکرد مناسبی از خـود  

  .نشان دهیم

  هیچ گاه گذشته خود را اشتباه نمی دانند - 5

  

در همـان اوایـل، از   . ام شاید در ابتداي کار، مرتکب اشـتباهات زیـادي شـده   

. ها عبرت بگیـرم  اشتباهات شرمگین می شدم اما با خود عهد بستم از تمام آن

ها را فرصتی براي  برخی اشتباهات گذشته می تواند ناخوشایند باشد اما باید آن

هـا   ي تجربیات جدید بدانید؛ یادگرفتن چیزهایی که قـبالً چیـزي از آن  یادگیر

قطعاً ارتباط با کسانی که همانند ما مرتکب اشـتباه مـی شـوند،    . دانستیم نمی

  .فرصت خوبی براي یادگیري چیزهاي جدید است

  

  هاي طالیی را از دست نمی دهند فرصت - 6

ان تمـایلی بـه انجـام دادن    آید که دیگر موفقیت با انجام کارهایی به دست می

ها تعلل مـی   باید بدانید چه کارهایی است که دیگران در انجام آن .ها ندارند آن

هـا تردیـد    کنند؛ هر چند ممکن است خیلی کوچک باشـند، امـا در انجـام آن   

وقتی در مسیر موفقیت قرار می گیرید که کارهایتان را به بهترین شکل . نکنید
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آن، به مسیرتان ادامه دهید زیرا با طی کردن مسـیر   بعد از .ممکن انجام دهید

  .ها را به نتیجه برسانیم ها نزدیک شویم و آن می توانیم به فرصت

  

  آرامش خود را در هر شرایطی حفظ می کنند - 7

دعا کنید و توکل تان به خدا باشد؛ اما هیچ گاه دست : من این جمله را باور دارم

ویند بخت و شانس ما را در زندگی به موفقیـت  ها می گ خیلی .از تالش برندارید

مدیران با تدبیر خودشان اقبال خود را رقم می زنند و به . یا شکست می رساند

البته ممکـن اسـت   . هاست ي آن ها موفقیت و شکست تحت سلطه ي آن عقیده

ها قدرت ذهنی خـود را صـرف    بخت و اقبال نقش محدودي داشته باشد اما آن

ها با بهره بردن  استفاده از تمام فرصت .قات احتمالی نمی کنندنگرانی براي اتفا

از بخت و اقبال می تواند سبب بهبود زندگی و دست یابی به اهـدافمان شـود؛   

ي تلخ باشد تـا حسـرت و سـرزنش اسـتفاده      ي آن یک تجربه شاید هم نتیجه

  .هاي پیش رو نکردن از فرصت

  ارندهیچ وقت دست از تحقیق و پژوهش بر نمی د - 8

خواستم از متهمی بازجویی کنم از قبل اطالعات موردنیاز را به دسـت   وقتی می

بسیار خوب است قبل از مذاکره با سرمایه گذار یا مشتري احتمـالی،  .می آوردم

باید خود را براي انجام هـر  . درباره موضوع گفت و گو پیش آگاهی داشته باشید

  .و آگاه باشید کاري آماده کنید و در هنگام گفت و گو مسلط
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  هیچ وقت دست از تالش بر نمی دارند - 9

سـال   24بدون توجه به این که مسئولیت سنگینی برعهده داشـتم، در طـول   

وقتی دست از تالش بر می داریم و به  .به تالش خود ادامه دادم FBIخدمتم در

می رویم که کنترل خود را روي رفتار و نگرشمان از دسـت   "نمی توانم"سراغ 

هـاي خـود    این نشان می دهد حصار محـدودیت را بـه دور توانـایی   . دهیممی 

و  وقتی تالش خود را متوقف می کنیم که به شکست اعتراف کنـیم . ایم کشیده

هـا را   ها و محدودیت این به معناي آن است جسارت کافی براي مقابله با چالش

  .نداریم
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 نع حرکت ؟عامل حرکت یا ما

   

مانع حرکت می تواند خود عامل 

  . حرکت باشد

  

اصطکاك همیشه بزرگتـرین مـانع   

حرکت بوده به همین علت چرخ را اختراع کردیم و ماشین ها را آیرودینامیـک  

اما همین اصـطکاك اسـت کـه    .  ساختیم تا اصطکاك با جاده و هوا را کم کنیم

اصطکاك نبود ماشین نمی توانست اگر . براي شروع حرکت به ما کمک می کند 

ـ . شروع به حرکت کند و در جاي خود درجا می زد کاران نیـروي  در مورد ورزش

جاذبه زمین یک مانع مفید محسوب می شود و یک ورزشکار با بلند کردن وزنه 

 . عظالت خود را تقویت می کند

 .باشد هواپیما شاید جالب ترین مورد

ـ  عامـل  3 در مورد هواپیمـا بـا سـه      نیـروي محرکـه  اول . ر و کـار داریـم   س

 .زاویه بال هوا پیما و سومی  مقاوم نیرويدوم . هواپیما  پیشران یا

  

قسمت جلو بال هواپیما کمی از عقب آن باال تر است و همین زاویه کم باعث می 

شود که نیروي مقاومت هوا که که قاعدتا باید جلو حرکت را بگیرد به گونـه اي  
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 3ترکیـب ایـن   .  وارد کند که هواپیما رو به باال هل داده شـود به هواپیما فشار 

با هم  , ها عامل یعنی نیروي جلو برنده هواپیما و نیروي مقاومت هوا و زاویه بال

اگر بال هواپیما کامال افقی بود هرگز  .باعث اوج گرفتن و پرواز هواپیما می شود

وه بر اینکه پروازي در کـار  درجه داشت عال 90باال نمی رفت و اگربا زمین زاویه 

فقط در یک صـورت مـی تـوان اوج    . نبود حرکت رو به جلو را هم کند می کرد 

  .داشتن زاویه مناسب در مقابل نیروي مقاوم . گرفت و باال رفت

 

گاهی ما تمام تالشمان . همین داستان در مورد زندگی ما آدمها نیز درست است 

نیروهاي مقاوم و مشکالت هم با شروع  . را براي پیش رفتن در زندگی می کنیم

چون اگـر حرکتـی نباشـد نیـروي      ( حرکت ما به طور خود کار فعال می شون

اگر نسبت به مشکالت و مسائل پیش  ،  زاویه دید اما) مقاومی هم معموال نیست

عامل بـر   3رو از زاویه اي مناسب نگاه کنیم می توانیم با کنار هم گذاشتن این 

و ) نیروي پیش راننـده  (پس یادمان باشد بدون تالش  . واز کنیمفراز زندگی پر

و یا بدون داشتن زاویه دیـد مناسـب و نگـاه و    ) نیروي مقاوم (بدون مشکالت 

ما به گونه ایست که .  تعریفی مثبت از زندگی بعید است به رویاهاي خود برسیم

می شویم یا اصال  به جاي باال رفتن و اوج گرفتن ، بیشر و بیشتر به زمین کوبیده

هوا که در خالف جهت حرکت عمل می  . باال نمی رویم یا کال به پیش نمی رویم

 . باشد و عامل سوم که مورد بحث امروز ماست. کند 
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  مدل ذهنی موفقیت

  

 

همه ما، هر روز داسـتان  

ــان ــق را  انس ــاي موف ه

. شـنویم  ایم و می شنیده

کـاري   و اند و امروز صاحب کسب از فقر و سختی شروع کرده داستان کسانی که

اند و امروز صدها  کسانی که روزي کارگري ساده بوده. بزرگ و پردرآمد هستند

هـا،   ها، مجله روزنامه. کنند هاي تحت مدیریت آنها فعالیت می کارگر در مجموعه

انـد الگـویی    دهها، تالش کـر  رادیو و تلویزیون همواره با استفاده از این داستان

الگویی که انگیزه تالش و پیشرفت را در ذهن ما زنده . خوب براي ما ارائه کنند

ها کافی است؟ آیـا بـه راسـتی بـا      آیا شنیدن این داستان. کند و پرورش دهد

توان مسـیر موفقیـت را بـه     اي از افراد موفق، می دانستن نام و سابقه مجموعه

 سادگی پیمود؟

شنیدن . ها مفید است، اما کافی نیست نیدن این داستانواقعیت این است که ش

هاي موفق، دقیقا شبیه دیدن تصویر آخرین صحنه یک فیلم  نتایج تالش انسان

صورت تیتراژ پایـانی از   اندرکاران نیز به در بهترین حالت، نام سایر دست. است
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کامـل  یک از اینها جایگزین دیدن فـیلم   کند، اما آیا هیچ روي تصویر عبور می

توان مدل موفقیت آنهـا را   شود؟ با دیدن تصویرهایی از زندگی دیگران، نمی می

اگر بخواهیم مسیر موفقیت را طی کنیم به چه ابزارهـایی  . شناخت و تقلید کرد

  نیاز خواهیم داشت؟

براي موفقیت . هاي این صفحه دقیقا پاسخ به همین سوال است مجموعه نوشته

تـرین آنهـا را در اینجـا     برخـی از مهـم  . نیاز ماست اي از ابزارها مورد مجموعه

. هسـتند » مدل ذهنی موفقیت«هاي موفق، داراي  همه انسان. کنیم بررسی می

مهم نیسـت کارمنـد هسـتند یـا     . مهم نیست در چه صنعتی مشغول به کارند

مـدل  . مدل ذهنی آنها یکسان اسـت . مهم نیست زن هستند یا مرد. کارآفرین

هـا   ها و قوانینی اسـت کـه انسـان    ها، باورها، ارزش ، ایدهذهنی مجموعه افکار

کـارگیري آنهـا تصـمیم     کننـد و بـا بـه    براساس آن دنیاي اطراف را تفسیر می

  .گیرند می

اما همه ما آنها . افتند مشابه هستند رویدادهایی که براي بسیاري از ما اتفاق می

ـ . کنیم را به یک شکل تفسیر نمی دل ذهنـی مخـتص   هر یک از ما داراي یک م

مدل ذهنی است که موفقیت یا شکسـت مـا را در مسـیر    همین . خود هستیم

هاي موفـق و   در روزهاي آینده، با کندوکاو در زندگی انسان .زند زندگی رقم می

کـار،   و هاي مختلف علم مدیریت و روانشناسـی و کسـب   نیز با مراجعه به حوزه

ـ     مدل کنـیم و بـا    تخراج مـی هاي ذهنی مناسب بـراي رشـد و موفقیـت را اس

  .کوشیم آنها را در ذهن خود تثبیت کنیم هاي کاربردي می تمرین
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عالوه بر داشتن مدل ذهنی قدرتمند، استفاده از مجموعه ابزارهـاي کـاربردي   

ریزي و  هاي ارتباطی و مذاکره، مهارت تصمیم گیري، مهارت برنامه نظیر مهارت

ئه مطلب و معرفـی خودمـان در   هدف گذاري، مهارت تفویض اختیار، مهارت ارا

توانـد کمکـی بـراي حرکـت      جمع، مهارت تشکیل سرمایه انسانی و غیره مـی 

مسـیر شکسـت   : ، زمانی گفتـه بـود  میکل آنژ. تر در جاده موفقیت باشد سریع

اگر در آن بیفتید و مقاومت نکنید، به سادگی تا آخـر  . هموار و سراشیبی است

برداشتن هر گام . باال است ناهموار و روبهاما مسیر موفقیت . مسیر خواهید رفت

  .بیشتر از گام پیش به دقت و تالش و استمرار نیاز دارد
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  عادت بد که مانع رسیدن به موفقیت است 17

 

منظور از موفقیت بیشتر این نیست که بیشتر و سخت تر کار کنید، بلکه به این  

ر و با برنامه ریزي بهتر کارهاي خـود را بـه انجـام    معنی است که هوشمندانه ت

براي این منظور بهترین راهکار این است کـه از کوتـاه تـرین زمـان،      .برسانید

بیشترین استفاده را ببرید و اولین قدم براي چنین هدفی نیز، ترك عادت هاي 

همه بـه ایـن امـر واقـف هسـتیم کـه برخـی از         .بد و اشتباه در زندگی است

تی که هر روز آن ها را تکرار می کنیم، می توانند ما را از داشتن کار یـا  اشتباها

از این رو، الزم است پیش از هرگونه تصمیم . زندگی پیروز و پربار دور نگه دارند

گیري، در وهله اول به حذف اشتباهات پرداخته و سپس مسیر مناسـب بـراي   

عادت بـد کـه مـی توانـد      17در این راستا، ما  .تحقق اهداف خود را پیدا کنیم

امید که ایـن  . موجب جا ماندن شما از قافله پیشرفت باشند را معرفی کرده ایم

ــود   ــما بشــ ــدگی شــ ــت زنــ ــاي کیفیــ ــب ارتقــ ــب موجــ  .مطلــ

 

ــرار  -1 ــیم تکـ ــراي  تنظـ الرم آبـ

 صبحگاهی

  

  



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

90  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 

اگر جزو کسانی هستید که وقتی صبح، ساعت موبایل زنـگ مـی خـورد آن را    

یم می کنند، باید بدانید که یکی از بدترین اشتباه ها را دقیقه دیگر تنظ 10براي 

اسنوزِ ساعت نه تنها کمک نمی کند تا بیشتر بخوابیـد، بلکـه   . انجام می دهید

به این دلیل که وقتی از خواب بیدار می شوید،  .براي سالمتی تان نیز مضر است

یـک روز  غدد بدن به ترشح هورمون هاي بیداري می پردازند تا شـما را بـراي   

وقتی دوباره به خواب می روید، باعث می شوید تا این . کامل آماده و مهیا سازند

دقیقه خواب بیشتر باعث سـرحال تـر    10بعالوه، . روند کند شده یا از بین برود

شدن شما نمی شود و براي بیرون کردن خستگی از بدن به خواب عمیـق نیـاز   

 .دارید

  کار را به خواب ترجیح دادن - 2

 
 

بیان داشته که » انقالب خواب«در سخنرانی خود در زمینه » آریانا هافینگتون«

و کمک می  خواب کامل شبانه به کارائی بیشتر و موفقیت باالتر منتهی می شود

هوشمندانه اتخاذ کرده و ایده هاي بزرگ و ارزشمندي به   کند تا فرد تصمیمات

که میـان ناکارآمـدي در   در تحقیقات علمی نیز ثابت شده  .ذهنش خطور کنند

الیه . محل کار و کم خوابی ها و بدخوابی هاي شبانه ارتباط مستقیم وجود دارد

جلویی مغز که مسوول حل مشکالت مغز است، در اثر کم خـوبی کوچـک مـی    

روز در هفته موجب حواس پرتی شده  7ساعته و  24کار کردن به صورت . شود
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ز بهترین ترفندها بـراي داشـتن خـواب    یکی ا .و کارکرد مغز را پائین می آورد

کافی، این است که کار خود را در ساعت مشخصی تعطیل کرده و بـه جسـم و   

  .روح خود استراحت بدهید

 

  آوردن موبایل به رختخواب - 3

 

یکی دیگر از روش هاي کاربردي براي داشتن خواب کافی و باکیفیت این اسـت  

خواب می شوند را به رختخخواب که ابزارها و وسایلی که موجب بر هم خوردن 

موبایل، تبلت و لپ تاپ با نورهاي آبـی  LED به طور مثال، نمایشگرهاي. نبرید

خود موجب آسیب دیدن بینائی شده و همچنین موجب توقیف تولید مالتونین 

همچنـین دانشـمندان    .در مغز می شوند) هورمون تنظیم کننده چرخه خواب(

نین پائینی دارند بسیار مستعد افسـرده شـدن   ثابت کرده اند، کسانی که مالتو

  .هستند

 

  نخوردن صبحانه -4

 

ذهن و بدن به روش هاي گوناگونی با هم ارتباط دارند و براي پرانـرژي و فعـال   

بـه  . بودن فقط استراحت کفایت نمی کند و باید موارد دیگري را نیز لحاظ کنید

، صبحانه یکـی از مهـم   زیولیزا دفاگفته یکی از کارشناسان زندگی سالم به نام 

هنگامی که از خـواب   .ترین وعده هاي غذایی براي هر فردي محسوب می شود
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واژه . بیدار می شوید، باید چندین ساعت غذا نخـوردن خـود را جبـران کنیـد    

اولین وعده غذایی  .است» باز کردن روزه «نیز به مفهوم  breakfast انگلیسی

بـا  ظیم قند خون کمک می کند، بنـابراین  به آغاز روند سوخت و ساز بدن و تن

صرف صبحانه می توانید در تمام طول روز تمرکـز و کـارائی بیشـتر و بهتـري     

وقتی میزان قند خـون کـاهش مـی یابـد، تمرکـز کـردن روي       . داشته باشید

موضوعات گوناگون سخت تر شده و شما احساس خسـتگی و آسـیب پـذیري    

توجه داشته باشید که بـراي   .د شدبیشتري خواهید داشت و کم صبرتر خواهی

بـه طـور مثـال، غـذاهاي حـاوي      . صبحانه غذاهاي مناسـبی انتخـاب کنیـد   

کربوهیدرات، موجب افزایش قند خون می شود و خوراکی هایی که فیبر باالیی 

  .دارند همانند میوه ها و دانه هاي خوراکی موجب ثبات قند خون می شوند

 

  ها در ساعات پایانی روزمعوقه کردن کارها و انجام آن  - 5

 

بسیاري از مردم کارهاي آسان و سبک را در ابتـداي روز انجـام مـی دهنـد و     

این یک . مسوولیت هاي سنگین تر و دشوارتر را براي ساعات پایانی می گذارند

عادت اشتباه و طرز فکر نادرست است و باعث می شود که در آخر هم نتوانیـد  

محققان ثابـت کـرده انـد،     .درستی انجام دهید هیچ کدام از کارهاي خود را به

کسانی که کارهاي سخت تر را در ساعات ابتـدائی روز انجـام مـی دهنـد، بـا      

ــت بیشــتري مــی تواننــد وظایفشــان را بــه انجــام برســانند        .موفقی
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چک کردن ایمیل در  -6

 طول روز

  

   

 

 

ایمیل هـا و   دسترسی مداوم به اینترنت در طول روز این اشکال را دارد که دائم

متاسفانه هر بار که این کار را انجـام  . پیغام هاي دریافتی خود را چک می کنید

بعالوه، . دقیقه از ساعت کاري خود را از دست می دهید 25می دهید، دست کم 

چک کردن پی در پی نامه هاي دریافتی موجب حواس پرتی و گیج شدن شـما  

بی صدا کرده و تب ایمیل هایتان را  به جاي این کار، موبایل خود را .خواهد شد

  .دقیق کامل و عمیق کار کنید 30ببندید، در عوض 

 

  خوردن غذاهاي ناسالم براي ناهار - 7

 

براي اینکه انرژي کافی براي تمام روز خود داشته باشید، بایـد غـذاهاي سـالم    

غذاهاي چرب که قند باالیی دارند باعث می شوند تا خـواب آلـوده   . میل کنید

در عـوض، غـذاهاي حـاوي    . بعدازظهر انرژي داسـته باشـید   3و فقط تا  شده
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پروتئین، سبزیجات یا خوراکی هایی که شامل چربی هاي مفید هستند را صرف 

  .کنید

 

  قوانین اخالقی - 8

 

یکی از دشوارترین بخش هاي تعیین و اجراي عـادات جدیـد ایـن اسـت کـه      

نی که براي خودمان وضـع کـرده   و به اصول اخالقیِ قوانیخودمان را گول نزنیم 

اینکه مثال بعد از یک هفته صرفه جـوئی یـا رژیـم غـذایی      .ایم، پایبند باشیم

خودمان را شایسته ولخرجی یا صرف غذاهاي گران و پر حجم بدانیم، در واقـع  

نوعی بر هم زدن قوانین و تقلب است و باعث می شود به هدف خود در راستاي 

به جاي فکر کردن به اینکه که من همیشـه در   .سیددستیابی به زندگی بهتر نر

حال سخت کوشی هستم و محدودیت هاي زیادي براي خودم درست می کـنم،  

به این فکر کنید که با این روند می توانید پیشرفت کرده، پـول بیشـتري پـس    

  .به بخش خوب ماجرا نگاه کنید. اندازه کرده و کارهاي جدیدي انجام دهید

 

  در اولویت بندي کردن کارها عدم توانایی - 9

 

برخی از افراد تصور می کنند براي رسیدن به موفقیت، باید اهداف متعددي در 

سر داشته باشند که اگر یکی از آن ها با مشکل مواجه شد، بتوانند گزینه هـاي  

اما این روش نتیجه خوبی ندارد و محتوم به شکسـت  . دیگري را جایگزین کنند
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، یکی از ثروتمندان جهان، ایده نابی براي ایـن موضـوع   وارن بافت .خواهد شد

یک روز او متوجه می شود که خلبان شخصی او نتوانسته به اهداف خـود  . دارد

موردي که دوسـت   25در زندگی دست پیدا کند، بنابراین بافت از او خواسته تا 

اه سپس بدون اینکه به وي ر. دارد پیش از مرگ به آن ها برسد را یادداشت کند

آیتم از مهم ترین خواسته هـایش را   5مشخصی را نشان دهد، از او خواسته تا 

با این روند، شـما مـی توانیـد در مسـیر      .مشخص کرده و بقیه را کنار بگذارد

 .مشخص و معینی حرکت کرده و موفقیت هاي بیشتري را براي خود رقم بزنیـد 

 

 نشستن در تمام طول روز -10

  

  

ور ، مشــانیلــوفر مرچانــت

تجارت و نویسـنده کتـاب   

ساخت راهکارهاي : چگونه«

تجاري از طریق اسـتراتژي  

، در بخشـــی از »گروهـــی

راهکارهــاي پیشــنهادي  

خود، برگزاري جلسه کاري 

در حال راه رفـتن را بـراي   

ــت   ــنهاد داده اســـ ــا پیشـــ ــرکت هـــ ــر شـــ ــعه بهتـــ  .توســـ
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وي اعتقاد دارد، تنفس هواي تازه و صحبت کـردن در فضـاي بـاز، نسـبت بـه      

نشستن در اتاق کنفرانس و نوشیدن قهوه تاثیر بسیار بهتري دارد و بـه اتخـاذ   

  .تصمیمات درست تر و بیان ایده هاي ناب تر منجر می شود

 

  انجام چند کار به طور همزمان - 11

 

در حالی که بسیاري از مردم تصور می کنند که در انجـام چنـد کـار همزمـان     

درصد از جامعه چنین  2ت کرده که فقط بهترین هستند، اما تحقیقات علمی ثاب

انجام چند کار به طور همزمان براي بقیه مردم یـک  بنابراین،  .قابلیتی را دارند

و باعث می شـود تـا تمرکـز کمتـري روي مسـوولیت       عادت بد محسوب شده

  .هایشان داشته و کارائی ضعیف تري نیز داشته باشند

 

  نادیده گرفتن ورزش -12

 

ت کرده که ورزش هـاي صـبحگاهی و عصـرگاهی موجـب     تحقیقات علمی ثاب

بر اساس یـک آزمـایش علمـی،    . افزایش میزان و کیفیت خواب افراد می شود

دقیقه خـواب را بیشـتر مـی     45مشخص شده که یک ساعت ورزش کردن، تا 

این خواب، کیفیت باالتري هـم دارد و در نتیجـه، در طـول روز انـرژي و     . کند

انجام تمرینات ورزشی به طور مداوم باعـث مـی    .شتکارائی زیادي خواهید دا

  .شود حافظه بهتر، استرس کمتر، روحیه بهتر و بدن سالم تري داشته باشید
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  وب گردي هاي بی هدف -13

 

از آنجا که همه ما همیشه به اینترنت دسترسی داریم، وقتـی یـک فکـري بـه     

در اینترنت آن  ذهنمان خطور کرده و سوالی برایمان پیش می آید، خیلی سریع

پیشنهاد کارشناسان زندگی سالم این است کـه ایـن   . را جست و جو می کنیم

افکار و سواالت را روي یک کاغذ بنویسید و وقتی کاري براي انجام ندارید، بـه  

  .دنبال پاسخ آنها بگردید

 

  برنامه ریزي هاي زیاد -14

 

د، بـراي افـزایش   بسیاري از افراد منظم که به دنبال موفقیت و پیشرفت هستن

اما متاسـفانه  . کارائی خود براي هر ساعت زندگی شان برنامه ریزي دقیق دارند

همه بخش هاي زندگی روي برنامه پیش نمی رود و اتفاق هاي ناخواسته همیشه 

 4بهترین کار این است که فقط بـراي  به همین منظور،  .در کمین انسان هستند

و بقیه آن را آزاد بگذاریـد   ي داشته باشیدساعت از زندگی خود برنامه ریز 5یا 

  .که دستتان براي انجام کارهاي متفرقه هم باز باشد

 

  عدم برنامه ریزي - 15



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

98  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 

گفته می شود بهتر است در اولین قدم تعیین کنید که نتیجه نهایی قرار اسـت  

چه باشد و سپس براي دستیابی به آن، براي خود قدم هـاي کوچـک مشـخص    

با این کار، در میانه مسیر می توانید عملکـرد خـود را   . برسانیدکرده و به انجام 

ارزیابی کرده و ببینید که آیا در راه صحیح قرار دارید یا خیر؛ و در صورت لزوم، 

  .مسیر برنامه ریزي را تغییر دهید تا به بهترین و مناسب ترین نتیجه برسید

 

 برگزاري و شرکت در جلسات متعدد -16

  

ندازه برگزاري جلسه هاي کاري غیرضروري نمی تواند به بازدهی هیچ چیز به ا 

در دنیاي کنـونی کـه انـواع ویـدئوچت،     . باال و موفقیت بیشتر صدمه وارد کند

مسنجرها و اپ هاي پیام رسان وجود دارند، بهتر این است که جلسه هاي کاري 

فقـــط بـــراي 

مسائل ضروري 

و معرفــــــی 

ــوالت  محصــ

جدیــد برگــزار 

 شود، نه اتفـاق 

ــاده و  ــاي س ه

بابی «  .روزمره
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در این رابطه بیان داشته،  BlueGrace Logistics ، بنیانگذار کمپانی»هریس

مردم جلسه کاري را خیلی قبول ندارند، مگر اینکه فرد برگزار کننـده دسـتور   

جلسه ي برنامه ریزي شده داشته باشد و تعیین کند که به چه میزان زمان نیاز 

م زمان هم، هریس پیشنهادش این است که نصـف زمـان   تازه پس از اعال. دارد

 .درخواستی براي برگزاري جلسه را به فرد متقاضی بدهند

  

  ایده آل گرا بودن -17

 

، فـارغ از تنبلـی،   «Alain de Botton»  بر اساس اظهارات نویسـنده کتـاب  

ریشه طفره رفتن از کار، ترس از این است که نتوانید آن را بـه درسـتی انجـام    

ما فقط زمانی کار را آغاز می کنیم که ترس از انجام  «: وي بیان داشته که.هیدد

و این مساله کمی . بر ترس بر درست انجام ندادن وظایف غلبه کند  ندادن کارها

یکی از بهترین راهکارهاي مقابله با طفره رفتن و تنبلی . » زمان گیر خواهد بود

ته و به جاي جزئیات روز، روي کلیت این است که از ایده آل گرایی دست برداش

 .امور تکیه کنید
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راه آسـان   8

براي رهـایی  

از گذشــته و 

موفقیـــت در 

 زندگی

  

ــاهی  ــا گـ آیـ

یابید در  درمی

خورید؟ خیلی  ها افسوس می اید؟ آیا مرتب براي بعضی تصمیم گذشته گیرکرده

ولـی آن کسـی در   . ایـم  تجربه کردهي ما این را  به خودتان سخت نگیرید، همه

در ایـن نوشـتار   . زندگی موفق است که راه رهایی از گذشته را دریافتـه باشـد  

در زندگی را به شـما   موفقیت  راه آسان براي رهایی از گذشته و دستیابی به 8

 .با ما همراه باشید. کنیم معرفی می

  رهایی از گذشته

 ) کنیم تا به سوي آینده حرکت کنیم باید بتوانیم خودمان را از گذشته رها ( 

بسیاري از ما  موفقیت اي داریم، و شاید این گذشته علت عدم ي ما گذشته همه

گذاریم، تـا   مان پشت سر می ي ما این مراحل را در زندگی همه. در زندگی باشد

دهـیم کـه    قدر زمان را براي فکر کردن به گذشـته از دسـت مـی    جایی که آن
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 .دهند اي جدیدي را ببینیم که هرروز خودشان را نشان میه توانیم فرصت نمی

هایی را از دست داده باشید یا مرتکب اشتباهاتی شده باشید، امـا   شاید فرصت

هـایی   خیال شوید و به دنبـال فرصـت   گردند، بنابراین باید بی آنها هرگز برنمی

آینـده جـایی اسـت کـه     . دهنـد  بروید که حاال خودشان را به شما نشان مـی 

  .اید ترمیم کنید تان رسانده هایی را که به زندگی توانید تمام آسیب می

 

 :راه آسان براي رهایی از گذشته و موفقیت در زندگی آمده است 8در ادامه 

 ي آنها را به اسم صدا کنید همه -1

تـان اسـم    هـاي  هـا، و شکسـت   ّها، ناامیدي ها، سرخوردگی ي اشتباه براي همه

آنها را به اسم صدا بزنید، . ی بنویسید که در دیدتان باشندآنها را جای. بگذارید

این را مانند رها شدن از آن بندها در نظـر  . و بعد کاغذ را پاره کنید یا بسوزانید

 .نپذیرید که در زندان گذشته محبوس بمانید. بگیرید

است هرگز چیز جدیدي را امتحان  کسی که هرگز مرتکب اشتباه نشده" 

 لبرت انیشتینآ -".است نکرده

  

 تان احترام بگذارید به اشتباهات گذشته -2

دوباره به آنها نگـاه کنیـد و   . اند ي آن زمان بوده تان بخشی از تجربه اشتباهات

براي مرتکب شدن آنها در آن زمان، به خودتان احترام بگذارید، چون حاال این 
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باشـید کـه   نباید خوشـحال  . فرصت را دارید که کارهاي درست را انجام دهید

اید اما این را به عنوان بخشـی از فرآینـد یـادگیري در نظـر      کاري کرده خراب

دلیل اصلی فـردي  . ها آدم دیگري هستید شما حاال به خاطر آن اشتباه. بگیرید

ایـن  . کنید شان می هایی هستند که با تحقیر نگاه که امروز هستید همان اشتباه

 .اید ه خوبی آموختهتان را ب واقعیت را جشن بگیرید که درس

 تان نکاهید از ارزش دستاوردهاي -3

ي  گذرانیـد، داریـد همـه    تـان را بـا حسـرت گذشـته مـی      کـه وقـت   هنگامی

شـمارید، چـون تمـام     گیرید و آنها را کوچک می تان را نادیده می دستاوردهاي

تـان تمرکـز کنیـد نـه      روي دسـتاوردهاي . تان معطوف به گذشته اسـت  توجه

. انـد  تان چندان جدي نبـوده  هاي برید اشتباه می ، و در نهایت پیتان هاي اشتباه

 .تر به نظر برسند شوید بزرگ شما با تمرکز روي آنها باعث می

 تان باشند تان داستان زندگی اجازه ندهید اشتباهات -4

ایـد بـه    تان دائم به شما یادآوري شود، کارهایی را که انجام داده اگر اشتباهات

شـما دوسـت نداریـد بهتـرین روزهـاي      . کنیـد  ان تبدیل میت داستان زندگی

هایی کـه فقـط بخـش     تان قرار بگیرد، اشتباه هاي ي اشتباه تان در سایه زندگی

تـان را   اگر از شما بخواهند داستان زندگی. اند تان بوده خیلی کوچکی از زندگی

ترین بخش داسـتان خواهـدبود؟ مـن     تان بیش بنویسید، آیا اشتباهات گذشته

گذشته را پشت سرتان جـا بگذاریـد و حرکـت    کنم، بنابراین  طور فکر نمی این

 .کنید



  ❤✌✌ ❤✌❤✌ حرکت و موفقیت ✌ ❤✌ ❤✌❤✌

 

103  ✍                 ❤ ❤ ��مد ���ی �ند���ن                                              ✍  

 تان را با گذشته نابود نکنید زندگی فعلی -5

تـان را   توانیـد وقـت   نمـی . تان را خراب نکنید با ماندن در گذشته زندگی فعلی

با فکـر  . دادید صرف نگرانی براي چیزهایی بکنید که باید طور دیگري انجام می

گونـه   ایـن . کنیـد  ارزش تلقی می تان را بی کردن به گذشته دارید زندگی فعلی

 .خودتان را از شاد محروم نکنید. توانید در موقعیت کنونی شاد باشید نمی

 تان را فراموش نکنید هاي اشتباهات گذشته درس - 6

بایـد  . مان بستگی به تعریف خودمان از آنها دارند براي بسیاري از ما اشتباهات

هایی را که باید  درس. کنند تان شما را تعریف نمی باشید اشتباهات به یاد داشته

. تان اهمیـت ندارنـد   از آنها یادبگیرید، فراموش نکنید، حتی اگر فعال در زندگی

. دهـد  گیرد و بعد درس را به مـا آمـوزش مـی    متاسفانه، زندگی اول امتحان می

هـایی کـه در    پیـام . یري هسـتند تان فقط بخشی از این فرآیند یادگ اشتباهات

ي پربار، شاد، و موفـق بـراي شـما     اید براي ساختن آینده گذشته دریافت کرده

 .استفاده خواهندشد

 جیمز جویس - " .ي اکتشاف او هستند اشتباهات بشر دروازه" 

 ببخشید تا بتوانید به جلو حرکت کنید  - 7

ـ  ها، با نبخشیدن دیگران و خودمان براي بـی  خیلی وقت هـاي گذشـته،    رديخ

خیـال دردهـا و    براي حرکت رو به جلـو، بایـد بـی   . کنیم خودمان را گرفتار می

سازد آزادانه پـیش   بخشش شما را قادر می. اند تان شده هایی شوید که مانع رنج
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خیـال شـوید تـا     بـی . کند تان می بخشش بیش از هرکس دیگري کمک. بروید

  .بتوانید آزادانه زندگی کنید

 

 تان براي کمک به دیگران استفاده کنید اهات گذشتهاز اشتب - 8

شما . مان است ي ما چیزهایی وجود دارد که باعث سرخوردگی ي همه در گذشته

اي جدید  با دیگران فرقی ندارید اما نگذارید این چیزها شما را از ساختن آینده

ضعیت تان به کسانی که خودشان را در و با استفاده از تجربیات گذشته. بازدارد

تان هستند بـه   از چیزهایی که باعث سرخوردگی. یابند کمک کنید مشابهی می

بگذارید بدانند براي تبدیل شدن بـه  . عنوان مثالی براي دیگران استفاده کنید

 .خواهند، هرگز دیر نیست فردي که می

مان چیزهایی داریم که باعث افتخار نیستند و دوست داریم  ي ما در زندگی همه

انـد   باشید همان چیزها باعث شـده  شان کنیم اما به یاد داشته ان پاكاز خاطرم

زده نباشید، چـون آن بخـش    تان شرم از گذشته. کسی باشیم که امروز هستیم

تر و دانـاتر شـوید و بتوانیـد از پـس زنـدگی       است قوي تان باعث شده زندگی

 .بربیایید

 .جدیـد اسـت   چیـز و یـادگیري چیـزي    هر روز یک روز جدید براي آغاز همه

 هاي شما براي آینده چه هستند؟ طرح
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 توانند شانس موفقیت شما را دو برابر کنند که می  استراتژي ساده 7

 

 

طلبانه خود هستید؟ حتما هـم   آیا شما هم در تالش براي رسیدن به اهداف جاه

ها متعهـد باشـید؛ و هـر روز     آن اید؛ تصمیم دارید که به  ها روي کاغذ آورده آن

اي براي  العاده توانند ابزار فوق این کارها می. کنید زمانی صرف رویاهاي خود می

غیر از  اما به. رساندن شما از موقعیت کنونی به جایگاهی باشند که در نظر دارید

وقـت  : کننـد  فراد به آن توجهی نمیها یک مورد دیگر هم هست که غالب ا آن
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ها  خود را صرف افراد موفقی کنید که دوست دارید از نظر موفقیت به جایگاه آن

 .برسید

هـا از ابتـداي    تواند مفید باشـد؟ چـون انسـان    نظر شما چرا این کار می حاال به

اند و تالش براي برقراري ارتبـاط و رابطـه    پیدایش در قالب قبیله زندگی کرده

این یـک فرآینـد   . کنیم در آن جا بیافتیم شود که تالش می می ل به فرمیتبدی

که ما در پی رسیدن  جایی ناخودآگاه است که کنترل کمی روي آن داریم و از آن

عنوان یک عامل  یا به عنوان کمک تواند به به اهداف خود هستیم؛ این مسئله می

  .تلقی شود بازدارنده

ید که چرا داشتن یک گروه اجتماعی موفق تـا ایـن   ا حال به این فکر کرده تا به

اسـت کـه کمـک     اندازه مؤثر است؟ از یک جهت گروه اجتماعی مـا هنجـاري  

شاید به همین دلیل اسـت کـه داشـتن دو    . کند تا خودمان را قضاوت کنیم می

تواند احتمـال بـاال    دوست خوب که هر دو چاق هستند و اضافه وزن دارند؛ می

ار طرف دیگـر، شـاید بـراي    . درصد افزایش دهد 50ا حدود رفتن وزن شما را ت

تان خارج از خانـه در حـال خـوردن سـاالد در      دار باشد که دوستان شما خنده

اید و مشـغول   که شما در خانه جلوي تلویزیون نشسته رسنوران باشند در حالی

 .خوردن یک بسته بزرگ چیپس هستید

اند به اهدافی  فقی بگذرانید که توانستهوقت خود را با افراد مواز منظر دیگر اگر 

ها براي شما  کند تا رسیدن به آن ؛ کمک میها را دارید برسند که شما آرزوي آن

شاید همیشه دوست داشتید کتاب بنویسید . پذیرتر جلوه کند تر و امکان ساده
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رو بناگهان با کسی رو اما به دانستید که از کجا و با چه روشی شروع کنید اما نمی

نویس کتاب خود را در عرض شش ماه به اتمـام   شوید که تصمیم دارند پیش می

در  ناخودآگاه این احساس. کند دست پیدا می بینید که به این مهم  برساند و می

کردیـد،   قدرها که فکر مـی  شود که خوب انجام این کار آن ذهن شما تداعی می

. به این هـدف برسـید  توانید  سخت و دشوار نیست و با کمی تالش شما هم می

چه در سر داشتید را بـه پایـان    بینید که شما هم نوشتن آن بعد از چند ماه می

 .اید رسانده

کسـانی کـه بـه اهـداف مـدنظر شـما       : این نکته را هم در نظر داشته باشـید 

هاي کاربردي زیادي را به شـما معرفـی    توانند از لحاظ عملی راه می اند، رسیده

دلگرمـی  . ما در رسیدن به همان اهـداف کمـک کننـد   کنند و در حقیقت به ش

تواند به شـما   هاي ویژه و خاص همگی می دادن؛ تشویق کردن و نصیحت کردن

اي در تماس هستند که ممکن است  حتی این افراد با اشخاص حرفه. کمک کند

عالقه داشته باشند به شما یاري برسانند یا شاید هم کار شما را به ایـن افـراد   

چنین اگر روش غلطی  هم. تان شوند ند و باعث تبلیغ و شناخته شدنمعرفی کن

زد  ها به شما گـوش  آن را انتخاب کرده باشید و در مسیر نادرستی گام بردارید؛

 .گویند که در عوض چه کارهایی باید انجام دهید خواهند کرد و به شما می

ها مسیر روشـن و   در کنار افراد موفق بودن و سپري کردن زمان با آنکه  با این

برانگیـر   تواند چـالش  ؛ تبدیل آن به واقعیت میشفاف رسیدن به موفقیت است

اندازي کنیـد امـا تمـام     شاید دوست دارید که براي خود یک شرکت راه. باشد
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در این . بعد از ظهر 5صبح تا  9دوستان شما کارمند هستند و تابع رویه معروف 

ند که امنیت کاري؛ اطمینان از دریافـت  کن گاه رغبت پیدا نمی ها هیچ حالت آن

 .خظر بیاندازند هاي مربوط به بیمه و خدمات درمانی را به حقوق و مزیت

تان براي این  کنید؟ از دوستان خود فاصله نگیرید؛ حداقل دلیل حاال چه کار می

در عوض سعی کنید دایره اجتماعی خود را توسـعه  . اي نباشد کار چنین مسئله

هـا در    هـاي آن  ادي نشست و برخاست داشته باشید که موفقیـت دهید و با افر

بهتـر اسـت ادامـه مطلـب را بخوانیـد تـا جـواب         .زندگی خاستگاه شما باشد

  :هاي خود را بگیرید سئوال

 

اهـداف   - 1

ــود را  خـــ

  بشناسید

 

افرادي کـه  

انتخــــاب 

ــی ــد  م کنی

حتما کسانی 

ــه  ــند ک باش

ــان  همــــ
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اما لزومی ندارد کـه حتمـا   . انجام دهید خواهید اند که شما می کارهایی را کرده

بله درست است؛ همه دوست . ها باشید یا مشهورترین آن ها ترین دنبال موفق به

وقـت   دارند که با بیل گیتس در ارتباط باشند؛ اما این احتمال زیاد است که هیچ

که دوست مشترکی با او نداشته باشـید؛ در نتیجـه    او را از نزدیک نبینید یا این

اما از طرفی؛ تا دلتان بخواهد . ت یافتن به چنین شخصی جزء محاالت استدس

هـا    آن  افراد کارآفرین بسیار موفقی در اطرافتان وجود دارد که نزدیک شدن به

  .کار دشواري نیست

 

  روي لیست مخاطبان خود کار کنید - 2

 

ید بـا  این احتمال وجود دارد که یکی از افرادي که شما بـا او در ارتبـاط هسـت   

هاي  توانید از شبکه می. کسی دوست باشد که شما دوست دارید مالقاتش کنید

اجتماعی مانند لینکدین استفاده کنید تا بفهمید که کدام فرد کدام شـخص را  

کـه بـه شـما     از دوستانتان بخواهید که شما را معرفی کنند؛ یا ایـن . شناسد می

 .ید نزدیک شویدبگویند چگونه به کسی که دوست دارید مالقات کن
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نشستن از  – 3

در خانه پرهیز 

 کنید

هــر رویــدادي 

تواند بـراي   می

ــزرگ کــردن  ب

دایره اجتماعی 

اگر کسی که دوست دارید مالقـاتش کنیـد در حـال    . با افراد موفق مؤثر باشد

بعد از اتمام برنامه به سراغ او بروید و . اجراي سخنرانی است حتما شرکت کنید

هایش؛ شرکت و ویدئوهایی که دارد آشـنا   حتما با کتاب .شروع به صحبت کنید

توانـد   که به کسی بگویید همیشه از کارهایش خوشتان آمـده مـی   این. هستید

 .بهترین راه براي بازکردن باب گفتگو باشد

 کالس بروید - 4

شـکل   یـا بـه   کند حضوري باشد هاي گوناگون شرکت کنید؛ فرق نمی در کالس

آشنا شوید که  تواند به شما فرصت دهد تا با افراد موفقی یاین راه نیز م. آنالین

. کنند که اهداف مشابه شما را دنبال می یا کسانی. اند همان اهداف شما را داشته

کردن دایره اجتماعی کمک   تواند به شما در پیدا کردن و بزرگ هر دو روش می

 .شایانی بکند
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 هاي مختلف ملحق شوید به گروه - 5

هاي  تواند به هر چیزي مربوط شود؛ از جلسات گرفته تا گردهمایی این مورد می

ملحق شدن به گروهی که شـامل  . هاي سنتی و معمول همکاري آنالین تا روش

تـان افـزایش    افراد موفق است شانس شما را براي رسیدن به موفقیت و اهداف

هـم بـه   توانید چند فرد موفق دیگر  اگر در گروه خود فعال باشید؛ می. دهد می

اي یا تاجران باشد بهتـرین   گروهی که شامل افراد حرفه. این دایره اضافه کنید

که دوسـت   اي است که بین ما و کسانی راه براي پاك کردن و از بین بردن فاصله

 .مالقات کنیم وجود دارد داریم

 فقط در تماس باشید - 6

گــــــاهی 

ــرین  کمتـــ

فاصله بین دو 

نقطه یک خط 

مســــتقیم  

. ساده اسـت 

اگـــر  پـــس

فـــــردي را 

شناســــایی 

اید کـه   کرده
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این . شدت عالقمند به شناخت بیشتر وي هستید؛ مستقیما به سراغش بروید به

بـه او  . تواند از طریق لینکدین یا پیدا کردن اطالعات تمـاس وي باشـد   کار می

بگویید که دوست دارید کمی نصیحت بگیرید؛ از وي بپرسید آیـا دوسـت دارد   

که آیـا دعـوت    تلفن به صحبت کردن با شما بپردازد یا اینزمان کوتاهی را پاي 

پذیرد؟ اگـر   شما را براي صرف نوشیدنی در کافه یا خوردن غذا در رستوران می

اي و کارشناس است به او پیشنهاد دهید که حاضـرید   فرد مورد نظر شما حرفه

  .گذارد، پول هم پرداخت کنید براي وقتی که برایتان می

 

 حرکت کنید به سمت جلو - 7

؛ هم افـرادي   نفع شما باشد تواند به ها می هم افرادي وجود دارند که شناخت آن

پس فـروتن و متواضـع   . توانند از نصایح و تجارب شما نفع ببرند هستند که می

هـایی را بـه افـرادي اختصـاص دهیـد کـه میـزان         سعی کنیـد زمـان  . باشید

هـا را راهنمـایی    توانیـد آن  می که تر است و تا جایی شان از شما پایین موفقیت

. آموزان مدرسه یا دانشجویان کالج شوید به این فکر کنید که معلم دانش. کنید

خـوبی ایجـاد    کمک کردن به دیگران براي رسیدن به موفقیت در شـما حـس  

طلب است و هم تشنه رسیدن به  چنین آشنایی با جوانی که هم جاه هم .کند می

 .بی براي دایره اجتماعی شما به حساب بیایدتواند سرمایه خو موفقیت می
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