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 بنام خداوند دانا و توانا

 با سالم و سپاس از دوستان عزیزم

 مقدمه

و یادگیری مستمر از لوازم و رموز موفقیت است و به مثابه کمک بهه گشهودن یادگیری 

و بهتر باشد ، باعه  روزنه و پنجره ای رو به موفقیت است . یادگیری ما هر چقدر بیشتر 

دید ما رو به موفقیت خواهد بود ) همان طور که ما وقتی پنجره را باز  باز شدن پنجره ی

، قهادر  شهودنیز باز  پنجره ذهن ماکنیم می توانیم ماه را در آسمان ببینیم ، گویا وقتی 

خهود  وسعت دید و ذهن، ا ه ق یادگیریرا ببینیم ! ( . ما از طری وفقیتماه مخواهیم شد 

یی های جدیدی را کسب می کنیم ، فقط به ایهن علهت کهه را افزایش می دهیم و توانا

یهادگیری  )انسان همیشه نیازمند یادگیری است  یم .هستذب دانش جدید و مداومی اج

نیاز به افزایش و بهینه و به روز و یادگیری آدمی همیشه  ! (شامل تمام حیوانات می شود 

دارد . برای همین ما نمی توانیم صرفا به شدن 

یادگیری های قدیمی خودمان بسنده کنهیم و 

دلخوش باشیم ؛ چرا که چه بسا آن یهادگیری 

به حمایت و هدایت ما در مسهیر  ها دیگر قادر

موفقیت نباشند . لذا اکتفاء کردن به دانسهته 

رواقع توقف در گذشهته و بهه های قدیمی ؛ د

ا مانع تراشی برای بهاز بیت شدگی و یثنوعی ت

. آری خواههد بهودیت شدن پنجره رو به موفق

کسب موفقیت همیشه با یک راه و روش ثابت 

و بهرای همهین  و شناخته شدن ممکن نیست

هر از خودمان را  کلیدهای موفقیتالزم است 

کنیم ؛ هر چنهد در کنهار  updateچند گاهی 
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 این هم می توانیم از کلیدهای قبلی نیز به عنوان عوامل کمکی و مکمهل بههره ببهریم .

 پنجره رو به موفقیت به ما می گوید که موفقیت پروسه و فرآینهدی بلندمهدت اسهت و

اشت و به آینهده ای زیبها قدم گذ در مسیر موفقیتبایستی بلند نظر بود و با دید وسیع 

را  عطر خهوش موفقیهتهمچون منظره ای دل انگیز از پشت پنجره زندگی نگریست و 

بگشاییم و عدسی های   دا پنجره ذهن خودمان راستشمام کرد . برای همین باید در ابتا

افکار و ا ، و ب به خوبی پاک و شفاف کنیمدید واضح  ناشتبرای د چشم ذهن خودمان را 

جهت خلق موفقیهت خودمهان باشهیم . یهادگیری  تالش درمسیر بهتر وارد  و دانش نو

به نوسازی و نوآفرینی ذهن و تفکر ما کمک می کند و ما را برای کسهب چیزی است که 

ان را دستاورد های جدید و بزرگتر یاری مهی کنهد . آری بیاییهد پنجهره ذههن خودمه

به پرواز درآیهیم و از  آسمان آبی موفقیتبگشاییم و با افکاری بزرگ و متعالی به سمت 

و شور و شوق حرکت و فعالیت بگیریم  رکود و سکون دلگیر ناامیدی و تنبلی رها گردیم

که امروز وقت  یریمگرا محکم ب دستگیره توانستندراز کنیم و  دستی به سوی دانستنو 

آن است که منظره زیبا و شورانگیزی را از پشهت پنجهره ی رو بهه موفقیهت در ذههن 

خودمهان را بهه کهار  های رنگارنه  تالشخویشتن ترسیم کنیم و برای خلق آن ، تمام 

جوینههده  بگیههریم .

کههه شههما  موفقیههت

دوست عزیز هستید ، 

امید دارم پنجره ذهن 

تههان همیشههه بههاز و 

ای خیالتان در ه پرنده

پرواز  آسمان موفقیت

 کنان باشد !
   تشکربا 

 نظری گندشمینمحمد 
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 کند؟میچرا تظاهر به موفقیت شما را موفق                 

 

 

 

 

 

 

 
بینیم. خهود مهی عینهک ذههنانگیزی است. ما جهان را با ی شگفتذهن انسان پدیده

شده در ذههن ناخودآگهاه مها تشهکیل های این عینک را باورهای غالب و تثبیتشیشه

است، چیزی جز خارِ سختی، « خارستان»دهند. اگر بر این باور باشید که زندگی یک می

« گلسهتان»عدالتی را نخواهید دید و اگر از نظر شما جهان یک یمشکالت، فقر، ظلم و ب

ها عهدالتیها، بیها، ظلمکند با فیلتر کردن تمام خارها، سختیباشد، ذهن شما سعی می

تان بهه بخش زندگی را برایهای زیبا و لذتهای مشکل و دردناک، فقط جنبهو موقعیت

شهما را تشهکیل  بینیجههانود دارید، نمایش بگذارد. تصوری که از زندگی در ذهن خ

دهد و تأثیر مهمی در معنا و کیفیت زندگی شما دارد. اما تصویر مهم دیگهری وجهود می

زند و آن تصهویری اسهت کهه از خودتهان در دارد که سرنوشت شخصی شما را رقم می

اخودآگاه هایتان در ذهن نها و تواناییتان دارید. تصویر غالبی که از خودتان، قابلیتذهن

 .شما تثبیت شده است، کیفیت و دستاوردهای زندگی شما را رقم خواهد زد

 «. توانیدتوانید شرایط را کنترل کنید، اما افکار خود را میشما همیشه نمی»  

 چارلز پاپ لستون   –
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 چه تصوری از خودتان دارید؟

باورههای غهالبی  یهر یک از ما تصویری از خودمان در ذهن داریم. این تصویر مجموعه

است که در طول عمرمان در ذهن ناخودآگاه ما ثبت شده است. نتایج، متناسب بها ایهن 

مهن آدم »کننهد. اگهر بهر ایهن بهاور باشهید کهه افکار و باورها در زندگی ما ظهور می

ها و استعدادهای ذاتی خود را بشناسید توانید تواناییگاه نمیهیچ« استعدادی هستمبی

اسهتعداد بی »کوفا کنید، بنابراین طوری زندگی خواهید کرد که با باور غالبِ و آنها را ش

مهن آدم بااسهتعدادی »متناسب باشد. اما اگر برعکس، بر این بهاور باشهید کهه « بودن

های درونی خود را ها و قابلیتدر این صورت سعی خواهید کرد که تمام پتانسیل« هستم

 .ز آنها استفاده کنیدکشف و برای اثبات باور غالب خود ا

توانید، در هر صوور  توانید و چه تصور کنید که نمیچه تصور کنید که می» 

 « .حق با شماست

 هنری فورد – 

 اندیشیتو همانی که می

 

 

 «ایای برادر تو همه اندیشه»                                                            

 مولوی                                                        

 « ای محمد تو همه اندیشه ای»                                                             
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اند. ناطق در اینجا به معنای صاحب منطق و تفکهر اسهت. انسان را حیوان ناطق خوانده

تفکر و اندیشه دارای ارزشی  ی انسانیت ماست.گری و تفکر، شاخصهپس قدرت اندیشه

زنهد بنیانی در زندگی ماست. اندیشه، خالق است. هر فکر چون بذری است که جوانه می

 د.آورای متناسب با خود را به بار میو نتیجه

کنیود، گونه کوه فکور میکنید، بلکه آنشما آن چیزی نیستید که فکر می» 

 « هستید

 نورمن وینسنت پیل   –   
 

ی الهی از وجود ماست. شاید به همین دلیل است که در احادی  دینی یهک اندیشه وجه

ها عبادت شمرده شده است. این حدی  حاوی حقیقتی بهزرگ ساعت تفکر برتر از سال

در مورد تفکر است و آن دشواریِ تفکر است. وقتی بخواهیم به معنای واقعهی در مهورد 

 م.بریمی کار پی چیزی آگاهانه به تفکر بپردازیم، به دشواری این

تفکر دشوارترین کار است به همین دلیل افراد بسیار کمی خود را درگیر آن » 

 «.کنندمی

 هنری فورد   –
 

 انگیز ضمیر ناخودآگاهقدر  شگفت

شوند. ذهن ما دارای دو بخش کلی اسهت: ذههن مان متجلی نمیافکار ما فورا در زندگی

حالت هوشیاری عادی ماست. ذهن ناخودآگاه  خودآگاه و ذهن ناخودآگاه. ذهن خودآگاه

تر ذهن است که در حالت عادی به آن دسترسی نهداریم. بخهش خودآگهاه بخش عمیق

اراده، حافظه، ادراک و تصور اسهت، فقهط  ذهن ما که شامل کارکردهایی چون استدالل،

 درصهد از ادراک و 35درصد از ادراک و رفتهار مها را در دسهت دارد و  5کنترل حدود 

یهک باشهد،  ذهن خودآگهاهشود. اگر قدرت رفتارهای ما توسط ناخودآگاه ما کنترل می
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یک میلیون است. ذهن یا ضمیر ناخودآگاه تمام اعمال خهود بهه  ذهن ناخودآگاهقدرت 

خودی بدن ما از قبیل ضربان قلب، هضم غذا، حرارت بدن و هزاران فرایند ریز و درشت 

میر ناخودآگاه مخزن تمام اطالعاتی است کهه از بهدو کند. از طرف دیگر ضرا کنترل می

تشکیل مغز از منابع متعدد توسط حواس ما دریافت شده است. ذهن ناخودآگهاه تمهام 

کارل گوستاو ی ما را در خود ذخیره کرده است. خاطرات، افکار، عادات و تجارب گذشته

نیهز معتقهد  عهیذهن ناخودآگهاه جمشناس معروف اتریشی، حتی به وجود روان یون ،

 ناخودآگاه فردیاست. ناخودآگاه جمعی، مخزن تمام خاطرات اجدادی و کهن بشر است. 

تواند از مخزن ناخودآگاه جمعی اطالعات دریافت کند. این شاید همان چیزی باشهد می

شود. در هر صورت ضمیر ناخودآگاه ما هر باور و اعتقادی را که الهام یا شهود نامیده می

 .سازدبخشد و در زندگی ما متجلی میثبیت شده باشد عینیت میکه در آن ت

 

برای به پرواز درآمدن به جایی، به همان سرعتی کوه فکورا از سور  » 

 «.ایگذرد، نخست باید چنین گمان کنی که به آنجا رسیدهمی

 ی کتاب جاناتان مرغ دریایی، نویسندهریچارد باخ – 
 

 ضمیر ناخودآگاه، زودباور است

پذیرد و توان مان به آن داده شود، میناخودآگاه ما هر فکری را که از ذهن خودآگاهذهن 

تشخیص درست از غلط و واقعیت از خیال را ندارد. ذهن و ضمیر ناخودآگاه فاقد قدرت 

کند. افکار و باورهایی که سنجش و ارزیابی است و هرچه را که به آن گفته شود، باور می

اند، به مرور به باورههای توسط احساسات و تصاویر تقویت شده شوند وبیشتر تکرار می

زنند. ضمیر ناخودآگاه ما شوند و سرنوشت ما را رقم میغالب در ناخودآگاه ما تبدیل می

تواند هر باوری را که در آن تثبیهت شهده باشهد، در جههان چنان قدرتمند است که می
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ی آگاهانه، بیشتر به ضرر مها تغذیه خارج عینیت ببخشد. اما این ماشین قدرتمند بدون

 .کند تا به نفع ماعمل می

امکانا  پرورا فکر، نامحدود و پیامدهای آن ابدی است. با وجود ایون » 

دهد و همه کمتر کسی زحمت هدایت افکار به مسیرهای مناسب را به خود می

 «.کندچیز را به شانس و تصادف واگذار می

 برایس ماردن   –

 

 کند؟ر ناخودآگاه شما را کنترل میچه کسی ضمی

تهان آیها شهما اربهاب ذهن.« رحمذهن یا خدمتکاری عالی است یا اربابی بی»اند: گفته

تان شما را کنید یا ذهنتان را کنترل میتان ارباب شماست؟ آیا شما ذهنهستید یا ذهن

کل خودکهار تواند توسط خود ما کنترل شود یا به شهکند؟ ذهن خودآگاه، میکنترل می

اگهر ذههن در حالهت  کنهد.روزانه حدود شصت هزار فکر از ذهن ما عبهور میکار کند. 

خودکار باشد و به طور آگاهانه کنترل نشود، توسط تمام افکار دریافتی از محهیط تحهت 

ای گیرد. بیشتر افکار دریهافتی از محهیط، افکهار منفهی و محدودکننهدهتأثیر قرار می

شوند و در نهایت افکار غالب، شرایط زنهدگی می د ذهن ناخودآگاههستند. این افکار وار

زنند. در صورتی که کنترل ذهن خودآگاه در دست خودمان باشد، از طرفی ما را رقم می

سنجیم و فقط آنهایی را که تمام افکار دریافتی از محیط را توسط عقل و منطق خود می

مهان را ی ورود آنها بهه ناخودآگاهاجازه پذیریم ومان مفید و سودبخش هستند، میبرای

مان را از طریق تلقین، تکهرار، تصهور و دهیم، از طرف دیگر افکار و باورهای دلخواهمی

 .کنیممان میاحساس به طور آگاهانه وارد ذهن ناخودآگاه

توانند با تغییر طرز فکر ها میترین کشف نسل من این است که انسانبزرگ» 

 ویلیام جیمز   «.را تغییر بدهند شانخود، زندگی
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 موفقیت تظاهر به
گفتیم که ذهن ناخودآگاه قادر به تشخیص واقعیت از خیال نیست. شما چه یک لیمهوی 

ترش را گاز بزنید چه گاز زدن آن را به خوبی تصور کنید، در هر صورت بزاق دهان شهما 

شما یک لیموی واقعهی کند که شود. در هر دو حالت ذهن ناخودآگاه تصور میترشح می

تهوانیم در جههت دسهتیابی بهه اید. ما از این زودباوری ضمیر ناخودآگهاه میرا گاز زده

مان استفاده کنیم. حال که ذهن ناخودآگاه قادر به تشهخیص واقعیهت از خیهال اهداف

نیست، چرا خودمان را موفق، شاد، سالمت، ثروتمند و خوشهبخت تصهور نکنهیم؟ ایهن 

اده مؤثر برای تسریع دستیابی به آرزوها و اهداف اسهت. هرچهه را کهه العتکنیکی فوق

اکنون تحقهق یافتهه خواهید باشید، انجام بدهید یا داشته باشید، تصور کنید که هممی

است. در صورت تحقق رؤیایتان شما چه جور آدمی بودید؟ چه افکهاری داشهتید؟ چهه 

ن آن افکار، احساسات و رفتارها را اکنواحساساتی داشتید؟ چه رفتارهایی داشتید؟ هم

 .ی خودتان را همین حاال بازی کنیدداشته باشید. نقش آینده

موفقیت حالتی ذهنی است. اگر خواهان موفقیت هستید، خود را همچوون » 

 جویس برادرز   «.آدمی موفق تصور کنید
 

 در فیلم زندگی خودتان چه نقشی دارید؟
بیه کنیم، بد نیست گاهی به این فکر کنیم: ما کهه در اگر زندگی خود را به یک فیلم تش

اصههل قههرار اسههت نویسههنده، 

کهارگردان و بهازیگر ایهن فههیلم 

باشیم، آیا نقش مناسهبی بهرای 

ایم؟ در خودمان در نظهر گرفتهه

هها بیشتر آدم»جایی خواندم که 

در فیلم زندگی خودشهان نقهش 
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نباید نقش قهرمان اصلی فیلم  این یک تراژدی بزرگ است. چرا« سیاهی لشکر را دارند.

را به خودمان بدهیم؟ چرا نباید خودمان نقش اول باشهیم؟ اگهر تهاکنون طرحهی بهرای 

اید، بهتر است که همین حاال این کار اید و سناریویی برای آن ننوشتهزندگی خود نریخته

دیگهران  تان ننویسید، مجبورید در فهیلمای برای زندگینامهرا بکنید. اگر خودتان فیلم

 .بازی کنید و مطمئنا آنها نقش مهمی به شما نخواهند داد

ی دیگران نیز کمتر او که خود را کمتر از آنچه هست ارزیابی کند، به وسیله» 

 ویلیام هگیت «.شوداز آنچه هست ارزیابی می
 

 سناریوی زندگی دلخواه خود را بنویسید

ی عمر خود را مشخص کنید. ای آیندههی سالاکنون برنامهدر هر سنی که هستید از هم

ی خودتان بنویسید. شخصیت اصلی این داسهتان خهود شهما داستانی از زندگی آینده

خواهید چه جور آدمی باشید؟ چهه کارههایی قهرار اسهت انجهام هستید. ببینید که می

ی جزئیات بنویسید. سهعی بدهید؟ به چه اهدافی قرار است برسید؟ تمام اینها را با همه

نید آنها را با استفاده از تمام اعضای حسی یعنی بینایی، شنوایی، المسهه، چشهایی و ک

تر کردن این داستان انجام بدهید. توانید برای واقعیبویایی درک کنید. هر کاری که می

وقتی که سناریوی زندگی رؤیایی خود را کامل کردید، باید بازی را از همان لحظه آغهاز 

 .کنید

ی یو  نفور دگی خود برنامه نچینید، احتماال بخشی از برنامهاگر برای زن» 

ای بورای شوما توانید حدس بزنید که دیگران چه برنامهشوید. میدیگر می

 «.دارند؟ مسلما چیز زیادی نخواهد بود

 جیم ران   –
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 بروید موفقیت به استقبال

آن دسوت تواند به هر آنچه را که ذهن انسان بتواند تصور و باور کند، می» 

 دبلیو کلمنت استون «.یابد
انگیز کنیهد، قهدرت شهگفتآل خود میوقتی که شروع به بازی در نقش شخصیت ایده

گیرید. تر اهداف و رؤیاهایتان به کار میضمیر ناخودآگاه را در جهت تحقق هرچه سریع

عقل  ی میانگیرد. در مبارزهضمیر ناخودآگاه بیش از همه تحت تأثیر احساسات قرار می

ها و عبهارات و احساس در ناخودآگاه، همیشه احساس پیروز است. به همین دلیل تلقین

تأکیدی خشک و خالی هیچ تأثیری در ناخودآگاه ندارد. اما وقتی که احساس را به کهار 

دهید. برای این کار الزم است کهه گیرید، فورا ضمیر ناخودآگاه را تحت تأثیر قرار میمی

پرداز و پرشور ی احساسی، خیالکمک بگیرید. کودک درون، چهره از کودک درون خود

پردازی کنید. تظاهر کنید که به و هیجانِ وجود ماست. در مورد تحقق اهداف خود خیال

اکنون تا جایی که امکان دارد در افکار، احساسهات و رفتارهها، اید. همتان رسیدهاهداف

 .ازی کنیدساید، شبیهزمانی را که به موفقیت رسیده

های بزرگ پرورا بدهید. باور کوردن قررموانی، ذهن خود را با اندیشه» 

 بنجامین دیزرائیلی . «کندقررمان تولید می
قدر در این نقش نقش شخصیت قهرمان اصلی و موفقِ فیلم زندگی خود را بازی کنید. آن

ترین زمان و از اهفرو بروید و در آن غرق شوید تا با آن یکی شوید. در این صورت در کوت

ترین راه به اهداف و آرزوهای خود خواهید رسید. این تمهرین سهاده را بهترین و آسان

دهید، اما ممکن است همه چیز حداقل به مدت سه ماه انجام بدهید. چیزی از دست نمی

 .را به دست بیاورید. موفقیت خود را باور کنید تا بتوانید آن را ببینید

شود و پاداا این ایمان، دیدن چیزی ی است که دیده نمیایمان، باور چیز» 

 ویلیام شکسپیر «.ایداست که باور کرده
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 کندساعته که افراد معمولی را به افراد موفق تبدیل می ۵ی  قانون 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

زنیم، اما تغییری در کنیم، به این در و آن در میکاری میدویم، اضافهروز میگاهی شبانه

کند، نهه معلومهات و مان بهبود پیدا میشود. نه وضعیت اقتصادیحاصل نمی مانزندگی

شنویم فالن دوست یا همکار ترفیع گرفته است و آن یابد. مدام میمان افزایش میدانش

ای معروف و معتبر اش را عوض کرده است، دوستی دیگر مقالهیکی ماشین خریده و خانه

افتهد. نمی که چرا این تغییرات در زندگی ما اتفاق ، ولی ما همچنان متعجبیم…نوشته و 

زنیم و به هیچ عنوان قادر به تغییر و پیشهرفت علت چیست؟ چرا گاهی اوقات درجا می

تان را تغییهر ریزی و قهوانین زنهدگیطور هستید، باید برنامههنیستیم؟ اگر شما هم این

موفهق دنیها از آن بههره ساعته وجود دارد کهه بسهیاری از افهراد  5بدهید. یک قانون 

ههای دیگهر از ایهن قهانون و خیلی بهرگمارک زاکر، اپرا وینفری، بیل گیتسگیرند. می

کند. با ساعته که افراد معمولی را به افراد موفق تبدیل می 5اند؛ یک قانون استفاده کرده

 .همراه باشیددر ادامه ما 
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در حال یادگیری باشید. حتهی  برای ایجاد تغییرات مثبت و پیشرفت مداوم، باید مرتب

 5تان کامال پُر است، یادگیری را کنار نگذارید. ی روزانهاگر شغل سختی دارید و یا برنامه

روز کهاری، روزی یهک سهاعت بهه  5ساعت در هفته را به یادگیری بپردازید. مهثال در 

نیهد. یادگیری اختصاص بدهید. در ساعات یادگیری تمام حواس خود را بر آن متمرکز ک

دارد و تان را پرت کند. یادگیری، مغز را پویا و جوان نگه مهیاجازه ندهید چیزی حواس

گام در  5ها رشد و پیشرفت داشته باشید. برای یادگیری ی زمینهشود در همهباع  می

 :نظر گرفته شده است
 

 خواندن و مطالعه. ۱

خوانهدن یکهی از ههای افهراد موفهق اسهت. ترین عادتمطالعه کردن یکی از شهاخص

ای ها برای افزایش معلومات و یادگیری است. هر هفته برای خود برنامههترین روشآسان

ریزی کنید تا بتوانید روزانه یک بخش یا تعهداد صهفحات مطالعاتی طراحی کنید. برنامه

، خواندن PDF هایهای صوتی و فایلمشخصی از کتاب را بخوانید. امروزه با وجود کتاب

هم مقدور شده است. بیهل گیهتس  …شده مثل ترافیک و های تلفویژه در وقتکتاب به

جلهد کتهاب  5۱ای اسهت. او سهاالنه بهیش از های حرفهخوانی معروفی از کتابنمونه

 ت.خواند و معتقد است مطالعه، عامل اصلی پیشرفت او بوده اسمی

 کارگیری آنانعکاس دانش و به. ۲

 

کارگیری و انعکهاس به

اید یکی ه آموختهآنچ

ترین از کلیههههههدی

هههای یههادگیری بخش

است. وقتهی مطالعهه 

کنیههد معلومههات و می
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گیریهد. رود و چیزهای بیشتری یهاد میکند، سطح آنها باالتر میاطالعات شما تغییر می

اگر فقط در تالش باشید اطالعات گوناگون را بدون هدف در مغز خود ذخیره کنید، هیچ 

شت بلکه حتی ممکن است موجب شود تا احساس ضهعف کنیهد و از ای نخواهد دافایده

کار بگیرید، سعی کنید با یافتن های جدید باز بمانید. اطالعات خود را بهآموختن مهارت

اید، میزان یادگیری خود را محک بزنید. اطالعات خود را با مطالب مرتبط با آنچه آموخته

های کسب شده از طریهق مطالعهه را بهه هدیگران به اشتراک بگذارید و سعی کنید داد

 .اطالعات و سپس به دانش تبدیل کنید
 

 آزمون و خطا. ۳

ی تحقیهق و آزمهایش انگیز جههان، نتیجههبسیاری از محصوالت و اختراعات شهگفت

های جدیهد و فکرههایی تهازه خلهق و بررسهی هایی که طی آنها ایدههستند. آزمایش

ای موجب ی تازهشود، هر ایدهمخترعان محدود نمی اند. بح  فقط به دانشمندان وشده

دار هستید با امتحان کردن رشد و شکوفایی بیشتر شما خواهد شد. مثال اگر بانویی خانه

دستورهای جدید پخت و پز، دست به آزمایش بزنید و سعی کنید از یکنهواختی روزانهه 

د امتحهان کنیهد و از فاصله بگیرید. در محل کار روش جدیدی برای پیش بردن کار خو

 .طریق آزمایش و تحقیق، به زندگی خود شادابی و پویایی هدیه بدهید

 فرق دارد یادگیری کار کردن با. 1
 

 

 

 

 
 

 

http://chetor.com/42530-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
http://chetor.com/42530-%D8%AA%DA%A9%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C/
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یاد داشته باشید که کار کردن با آموختن متفاوت است. مسیر این دو کهامال جداگانهه هب

کنید و این احساس را دارید که به شدت در مسیر ساعت کار می 1۱ای است. شاید هفته

هستید. یقینا کار کردنِ با انگیزه، بسیار خوب و پسندیده است اما فشار  موفقیت رشد و

 5گیرد. بر اسهاس قهانون ها و تمرکز بر یادگیری را از شما میتی رشد مهارکاری اجازه

ساعته، برای یادگیری باید زمانی جداگانه اختصاص بدهید. تصهمیم بگیریهد کهه چیهز 

 .جدیدی بیاموزید تا ضمن ایجاد تنوع ذهنی، یادگیری مؤثرتری داشته باشید
 

 صرف برره وری تمرکز بر پیشرفت و نه. ۵

تر هسهتند. امها ایهن کهامال شان باالتر برود یعنی موفقوریگر بهرهکنند اهمه فکر می

شود اما بح  آن با وری یکی از کلیدهای اصلی موفقیت محسوب میدرست نیست. بهره

اید و تان شهدهیادگیری و رشد کامال متفاوت است. مثال اگر به شدت غرق در کار روزانه

ای جداگانه بهرای یهادگیری و باید برنامه کنید، حتمامسیر شغلی نسبتا خوبی را طی می

ی امهوری مشهخص و وری، نتیجههپیشرفت شخصی در نظر داشته باشید. گهاهی بههره

شهود و ههیچ ای است که با پرداختن به آنها در مدت زمان طهوالنی حاصهل میکلیشه

 .های جدید نداردارتباطی با رشد شخصی و یادگیری مهارت

گیری سههاعت در هفتههه را بههه یههاد 5

، کتههاب بخوانیههداختصههاص بدهیههد. 

های های مستند ببینید و مهارتبرنامه

جدید کسب کنید. با یادگیری در مدت 

گیر دست های چشمکوتاهی به موفقیت

کنید. از زنهدگی افهراد موفهق پیدا می

الگههوبرداری کنیههد و مطمههئن باشههید 

 .پیشرفت در انتظار شما خواهد بود
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 گیرندما  هوشمندانه میهای موفق تصمیچطور انسان

ایم، تصهمیماتی کهه های بزرگی قهرار گرفتههگیریی ما در زندگی در مقابل تصمیمهمه

برسانند  اوج موفقیتمان را به طور کلی تغییر دهند، ما را به توانند روند زندگیگاهی می

یهز گیری شاید یکی از مسائلی است که بیشتر از هر چیا با شکست مواجه کنند. تصمیم

مان نقهش در زندگی با آن سر و کار داریم و شاید بیشتر از هر چیز دیگر در سرنوشهت

ههایی بهرای گهرفتن کارهای موفق چهه راهخواهیم ببینیم انساندارد. در این مقاله می

 د.تصمیمات هوشمندانه دارن

نشهان  ای در دانشگاه کلمبیاهای زیادی مواجه هستیم. مطالعهگیریما هر روز با تصمیم

اهمیهت هسهتند، گیریم. بعضی از این تصمیمات کممی بار تصمیم 1۱روزانه داده که ما 

 کار برویم یا به چه ترتیهب مثل تصمیم برای اینکه چه غذایی بخوریم، از کدام مسیر سر

تر هستند مثل انتخهاب مان رسیدگی کنیم. بعضی از تصمیمات هم مهمبه کارهای روزانه
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شغلی، اینکه آیا به خاطر کسی که دوستش داریم به شهر دیگری نقهل بین دو پیشنهاد 

ی ایهن با همهه.قطع رابطه با افراد سمّی گیری براییا تصمیم (  شهر آفتاب)  مکان کنیم

م ینتهوای مهم است که بدانیم چطور میتصمیماتی که در روز با آنها مواجه هستیم، خیل

ت و خوشبختی دست پیدا کنیم. از آنجا که مهن بها بندی کنیم تا به موفقییتوآنها را اول

برند آشنا هسهتم کار میهای خود بهگیریهای موفق در تصمیمهایی که انساناستراتژی

 .آورمتعدادی از آنها را در اینجا برای شما می

 

 کنندافراد موفق تصمیما  کوچ  را تبدیل به روال روزمره می

کند و اگر در طول روز زیاد از آن اسهتفاده ه کار میگیری مانند یک عضلفرایند تصمیم

تواند کار خود را به درستی انجهام دههد. یکهی از شود و در نتیجه نمیکنید، خسته می

برند این است که تصمیمات کوچک را تبدیل به یک هایی که افراد موفق به کار میروش

بیشتری  انرژی ذهنیت و کنند و بدین شکل آنها را حذف کرده و وقروال همیشگی می

 .گذارندتر میتر و پیچیدههای مهمگیریبرای تصمیم
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پوشهید بهه یهاد کهار می را که هر روز سرِ استیو جابزاسکی ی ما لباس مشکی یقههمه

انهد دوی آنها گفته پوشد. هردار میهنوز هم یک سوئیشرت کاله مارک زاکربرگ .داریم

های کوچک را در زندگ حذف کنند. آنها گیریا تصمیمکه دلیل این کارشان این است ت

گیری خوب در روز چقدر مهم اسهت. همینطهور دانستند که قابلیت تصمیمبه خوبی می

ای یها بینیهد ههر روز کهت و شهلوار سهرمهدلیل اینکه می »گوید: نیز می باراک اوباما

ی ی خهواهم دربهاره. نمهایم را کمتر کنمگیریتصمیمپوشم این است که خاکستری می

تهری بهرای گهرفتن اینکه چه بپوشم یا چه بخورم فکر کنم چون تصمیمات خیلهی مهم

 «.دارم

 گیرندها میتصمیما  مرم را صبح

گیری فرار کرد این است که توان از خستگیِ ناشی از تصمیمهایی که مییکی دیگر از راه

و زمانی که خسته هستیم بگذاریم و تر را برای بعد از برگشتن از کار اهمیتتصمیمات کم

تر اسهت موکهول کنهیم. مان شادابها و زمانی که ذهنهای مهم را به صبحگیریتصمیم

زمانی که تصمیمات زیادی برای گرفتن دارید بهترین راه این است که صهبح زود بیهدار 

، تصمیمات ها( شویدها یا ایمیلتر )تلفناهمیتشوید و قبل از اینکه درگیر تصمیمات کم

تر را شب قبل مهم را بگیرید. یک روش دیگر هم این است که تعدای از کارهای کوچک

هایتان را شب قبل توانید لباسانجام دهید تا روز بعد شروعی تازه داشته باشید. مثال می

 .آماده کنید تا بعد از بیدار شدن حتی به آن فکر هم نکنید

 

 کنندبه احساسا  خود توجه می

گهذر تصمیمات دائمهی را بهر اسهاس احساسهات زود»گوید: المثلی هست که میضرب

کنند )همینطهور شناسند و درک میافراد موفق احساسات خود را به خوبی می.« نگیرید

توانند کامال منطقی گذارند( و در نتیجه میشدت آنها و تاثیری که بر روی رفتارشان می

توانند احساسات خود را درک یها لی از افراد نمیغرض تصمیم بگیرند. متاسفانه خیو بی
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بیشهتر  TalentSmart کار به ناموی مدیریت کسبمدیریت کنند. یک شرکت مشاوره

از  ٪34از یک میلیون نفر را مورد آزمایش قرار داد و به ایهن نتیجهه رسهید کهه فقهط 

های مهاهر رندهگیتوانند احساسات خود را در لحظه شناسایی کنند. تصمیمها میانسان

ی بد نظر آنها را نسبت به اخالقیات تحت شهعاع دانند که ممکن است داشتن روحیهمی

 .نفس بیش از حد دهدبهی خوب هم به آنها اعتمادقرار دهد و روحیه
 

 کنندسنگین میوطرفانه سب های خود را بیگزینه

 

افراد موفق زمانی که درگیر 

گیری هسهههتند تصهههمیم

خود را بها یهک های گزینه

هههای از پههیش سههری معیار

سنجند، زیرا تعیین شده می

داننهههد ایهههن کهههار می

تر و گیری را آسههانتصهمیم

کند. اینها چنهد تر میموثر

ههایی ها هستند: این تصمیم چه نفعی برای من دارد؟ این تصمیم چه زیاننمونه از معیار

دارد؟ آیا این تصمیم بازتابی از  …دارد؟ چه زیانی برای …برای من دارد؟ چه منفعتی برای

های من هست؟ آیا از این تصمیم پشیمان خواهم شد؟ آیا از نگرفتن این تصهمیم ارزش

 پشیمان خواهم شد؟

 کنندتا روز بعد صبر می

توانید با فردای روز بعد می گیری، شب را استراحت کرده باشید،زمانی که بعد از تصمیم

دهد که نید. همچنین این زمان به احساسات شما اجازه میتری به آن نگاه کافکار شفاف



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

21  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

گذارید، تان میی خود را سپری کنند. زمانی که وقت بیشتری برای تمرکز بر تصمیمدوره

 .شوید که شاید قبال آنها را نادیده گرفته بودیدتری میهای مهممتوجه جنبه
 

 کنندولی مد  زیادی صبر نمی

کنند ولی در عهین حهال توانند اطالعات جمعاید تا آنجا که میدانند که بافراد موفق می

گیر کنهد. ها آنها را زمیندانند که نباید اجازه دهند تجزیه و تحلیل بیش از حدِ دادهمی

کنند و ی زمانی تعیین میها به جای اینکه منتظر شوند، برای تصمیم خود برنامهاین آدم

شان و رسهیدن مشخص کردند، برای انجام تکالیفگیری را به محض اینکه تاریخ تصمیم

 .سازندبه آن تاریخ خود را آماده می

 کنند تا دوباره انرژی بگیرندورزا می

ی شهود، همهان مهادهاسترسِ گرفتنِ تصمیمات بزرگ باع  آزادسهازی کهورتیزول می

نطقهی آورد. کورتیزول قابلیت شفاف و موجود میگریز را بهوشیمیایی که واکنش جن 

کند. وقتی برای اتخاذ یک تصمیم استرس دارید، ورزش فکر کردن را از انسان سلب می

دقیقه کافی است تا اِندروفین آزاد شود و شفافیت به ذهن برگهردد.  3۱را امتحان کنید. 

کند که از حالت جنه  و همچنین ورزش با به مصرف کردن کورتیزول به شما کمک می

دهنهد ورزش در طهوالنی مهدت کهارآیی نهواحی نشان می گریز خارج شوید. مطالعات

مختلفی از مغز را کهه بهه 

گیری مهههرتبط تصهههمیم

 .دهدهستند، افزایش می
 

شوان همیشه به وجدان

 کنندمراجعه می
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ای های مههم وجهدان از اهمیهت ویهژهگیریدانند که در هنگام تصهمیمافراد موفق می

تواند به عنوان گیرند، وجدان میق را میبرخوردار است. زمانی که احساسات جلوی منط

 .اعتماد عمل کندیک راهنمای مورد
 

 گیرندمشور  می

شویم، گرایشی به صورت غریزی در ما هسهت گیری نزدیک میزمانی که به یک تصمیم

ی جایگزینی را انتخاب کنیم و بعهد اطالعهات الزم بهرای تاییهد آن گزینهه را که گزینه

آوری و بعد گزینه را انتخاب کنیم. به این نکه ابتدا اطالعات را جمعآوری کنیم، نه ایجمع

گیری تاییدی این است گویند. بهترین راه برای مقابله با جهتگیری تاییدی میکار جهت

توانند از دیدگاه متفاوتی به موقعیهت مها که نظرات و پیشنهادات افراد دیگری را که می

مان نگاه کنهیم و هایطرفانه به گزینهکند تا بیک مینگاه کنند بشنویم. این دیدگاه کم

 .منطقی خود بشویممتوجه تمایالت غیر
 

 کنندبه تصمیما  قبلی فکر می

تصهمیمات »کنهد: گیری را بدین شکل تعریف میی تصمیمطبیعت پیچیده مارک تواین

ن معنهی این بدی«. های بد استگیریآیند، اما تجربه محصول تصمیمخوب از تجربه می

ی خوب زیهاد اشهتباه کهردن گیرندهنیست که تنها راه برای تبدیل شدن به یک تصمیم

است، بلکه فقط به این معناست که باید تصمیمات گذشته را همیشه به یاد داشته باشیم. 

شان آگاه هستند و در مواقهع مشهابه از آنهها افراد موفق به خوبی از تصمیمات گذشته

 .کننداستفاده می

 آخردر 

گرفتن تصمیمات بزرگ فرایندی است که ارزش این را دارد برایش وقت و انرژی کهافی 

ها باید به آن فکر کنید ولی مطمئن باشهید در آخهر ها و ماهبگذارید. شاید روزها، هفته

 .دهدتان نتیجه میتالش
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 توانید ثروتمند شویدکند شما هم میدلیلی که ثابت می ۷

اید و به اسهتقالل و آزادی مهالی دلخهواه خهود دسهت پیهدا نشدهاگر تاکنون ثروتمند 

ی ثروتمند شدن دچار برخی افکار و باورهای محدودکننده اید، ممکن است دربارهنکرده

، ثههروت و ثروتمنههد شههدن، باورهههای مهها در مههورد پههول باشههید. بههدون تردیههد نههوع

باور باشید کهه بهرای است. اگر بر این  زندگی ی دستاوردهای مالی ما درکنندهمشخص

ی خاصهی آمدید یا در رشهتهای ثروتمند به دنیا میثروتمند شدن حتما باید در خانواده

کردید، هرکدام از این باورها کردید یا بسیار بیشتر از وضعیت فعلی تالش میتحصیل می

شما باشد. در ایهن مقالهه بهه بررسهی  مالی موفقیت ممکن است مانعی بزرگ بر سر راه

که مصمم، متعهد و مشتاق باشهید، شهما دهد درصورتیپردازیم که نشان میلی میدالی

 .توانید ثروتمند شویدهم می
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 اندی ثروتمندان، ثروتمند زاده نشدههمه. ۱

ای ثروتمند به دنیا آمده باشید بهه دو دلیهل در موقعیهت بهتهری از اگر شما در خانواده

اول اینکه ممکن است والدین شما مقدار زیادی دیگران برای ثروتمند شدن قرار دارید. 

شهروع  ی اولیه برایسرمایهاز ثروت خود را به شما ببخشند، به ارث بگذارند یا با تأمین 

ای تر این است که اگر در خانوادهخودتان، از شما حمایت کنند. اما دلیل مهم کسب و کار

بیشتر و موانع ذهنی کمتری  کار مثبتاف ثروتمند به دنیا آمده باشید، احتماال با باورها و

شهود کهه می اید. این دیدگاه مثبت بهه ثهروت باعه در مورد پول و ثروت بزرگ شده

تر بتوانید به استقالل و آزادی مالی خود دست یابید. اما ثروتمندزادگان بسهیاری راحت

ن را نیز بهر بهاد اند بلکه تمام آتنها بر ثروت موروثی خود اضافه نکردهاند که نهنیز بوده

برد. اما فرض مهن تر با خود میاند، شاید به این دلیل که بادآوره را معموال باد راحتداده

اید! در غیر این ای ثروتمند به دنیا نیامدهاین است که شما نیز مثل خود من، در خانواده

شهما کهه در  ی این مقاله نداشتید. اما آیا من وای برای مطالعهصورت شاید هیچ انگیزه

ایم، محکوم به یک زنهدگی مهالی فقیرانهه یها های فقیر یا متوسط به دنیا آمدهخانواده

دهد چنین نیست. اگر خودتان متوسط هستیم؟ شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می

نیز نگاهی به دوروبَرتان بیندازید افرادی را خواهید یافت که از یک وضعیت فقیرانه و از 

اند. بنابراین شما ههم های ثروت رساندهانی، مشروع و قانونی، خود را به قلههای انسراه

 .توانید با الهام گرفتن از آنها این مسیر را طی کنید و به جایگاهی مشابه دست یابیدمی

 

شهوند، آزمایی میلیونر نمیهای بختکشیشدن در قرعهاغلب اشخاص با ارث یا برنده» 

انهداز آورند و اقدام به پسدست میدوست دارند درآمد خوبی بهبلکه با انجام کاری که 

 «کنندگذاری میکردن و سرمایه

 از کتاب همسایه میلیونر ویلیام دی دانکوو  توماس جی استنلی –
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 ی جدابافته نیستندثروتمندان تافته. ۲

کهه  کنیمهای خاصی هستند و تصور مهیکنیم که ثروتمندان انسانبرخی از ما فکر می

اند. اما حقیقت ایهن اسهت کهه آنها با ساختار ژنتیکی یا خصوصیات خاصی به دنیا آمده

ها و ی افهراد، ضهعفهایی معمولی هستند. ثروتمندان هم مثل همههثروتمندان هم آدم

های های خود را دارند. در میان ثروتمندان هم انواع افراد با خلقیات، رفتار و ویژگیقوت

انهد خصوصهیات مشهترکی را در میهان ن دید. کسانی که تهالش کردهتوامتفاوت را می

ای جدابافتهه اند که آنها تافتهثروتمندان بیابند شاید باع  شکل گرفتن این تصور شده

ههای تر از سهایرین نیسهتند، تواناییهستند امها چنهین نیسهت. ثروتمنهدان بهاهوش

داریهم و  وتمنهدِ درسهتکارثروغریب یا خصوصیات اخالقی متفاوتی هم ندارنهد. عجیب

، ثروتمند خسهیس داریهم و ثروتمند دروغگوثروتمند خالفکار، ثروتمند صادق داریم و 
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تواند وجود داشته باشد. در ها میهایی که در تمام انسانثروتمند بخشنده و سایر ویژگی

شهناختیِ خاصهی پیهدا کنهد. شود که کسی ویژگی رواناصل ثروتمند بودن باع  نمی

پول شود که یک نفر خسیس شود. چنین فردی وقتی فقیر و بیند شدن باع  نمیثروتم

بود نیز حتما خسیس بوده است اما چون آن زمان پولی برای بخشش نداشته، خساسهت 

تر بهه چشهم آمده اما حاال که ثروتمند شده است، خساسهت او راحهتاو به چشم نمی

ههای او شود که ویژگیدهد باع  میمی قدرت آدمآید. از طرف دیگر چون ثروت به می

کشی باشد، کسی بهه گری و بهرهپول دارای ویژگی سلطهآشکار شود. مثال اگر فردی بی

شود. نتیجهه برد اما وقتی که ثروتمند شد این ویژگی او آشکار میاین ویژگی او پی نمی

فقهط ذات کند بلکه ثروت و قهدرت ناشهی از آن، اینکه ثروت، کسی را خوب یا بد نمی

کند. بنابراین ثروتمندان هیچ تفاوتی با من و شما ندارند که آنهها را ها را آشکار میآدم

مستحق این ثروت و شما را از آن محروم کند. هر کسی که بخواههد ثروتمنهد شهود و 

حاضر باشد متعهدانه مسیر دستیابی به آن را طی کند، در جمع ثروتمندان قرار خواههد 

 .گرفت

 د شدن به تحصیال  ربطی نداردثروتمن. ۳

کنیم که برای ثروتمند شدن حتما بایهد تحصهیالت بهاالیی داشهته بعضی از ما فکر می

کنهد. حتهی ممکهن اسهت کهه خود کسی را ثروتمند نمیخودیِباشیم. اما تحصیالت به

تحصیالت مانعی هم برای ثروتمند شدن به حساب بیاید چون مهارت و دانشی که بهرای 

ها تدریس شود. شهاید بهه شدن الزم است، چیزی نیست که لزوما در دانشگاهثروتمند 

« پهولپهدر پولهدار، پهدر بی»ی کتهاب ، نویسندهرابرت کیوساکیهمین دلیل است که 

کنند و شاگردان متوسط برای شاگردان ممتاز برای شاگردان ضعیف کار می»گوید که می

عنوان مهنهدس صهنایع ام. من بهه کردهاین حقیقت را شخصا تجرب« کنند.دولت کار می

های مختلفی کار کردم که در میان صاحبان آنها که ثهروت میلیهاردی غذایی در کارخانه

بهود. بنهابراین نداشهتن تحصهیالت و  سوم راهنماییداشتند باالترین مدرک تحصیلی، 
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توان توجیهی برای ثروتمنهد نشهدن دانسهت. بیشهتر بیکهاران مدرک تحصیلی را نمی

تنها ی ما دارای تحصیالت عالی یعنی فوق لیسهانس و دکتهری هسهتند، امها نههامعهج

ثروتمند نیستند بلکه هیچ درآمدی نیز ندارند. البته باید توجه داشت که در ایهن مهورد 

نیز، باز هم خود این تحصیالت دانشگاهی نیست که مانع ثروتمند شدن است بلکه توقع 

آیهد. تمند شهدن اسهت کهه مهانع بهه حسهاب میصرف از مدرک دانشگاهی برای ثرو

گردد که تواند ابزاری قوی برای ثروتمند شدن باشد. همه چیز به این برمیتحصیالت می

چگونه به آن بنگریم و به چه نحوی از آن استفاده کنیم. البته در عصری که اطالعات در 

یهف آن بهازنگری دسترس همگان قرار دارد شاید باید در نگاه کلی در تحصهیالت و تعر

، تعریهف جهالبی از «بیندیشید و ثروتمند شوید»ی کتاب ، نویسندهناپلئون هیلکنیم. 

 .گشا باشدتواند راهکرده دارد که میانسانِ تحصیل
 

کرده لزوما کسی نیست که دانش عمومی و تخصصی زیادی داشته باشد. انسانِ تحصیل» 

ن وسعت بخشیده است که به کمهک کرده کسی است که ذهنش را آنچناانسان تحصیل

 «خواهد، دست یابدتواند بدون زیر پا گذاشتن حقوق دیگران، به آنچه میآن می
 

 ثروتمند شدن به سن و سال بستگی ندارد. ۴

 

ممکههن اسههت کههه 

خیلهی از مهها فکههر 

کنههیم کههه بههرای 

ثروتمنههد شههدن 

هنوز خیلی جهوان 

یهها خیلههی پیههر 

هسههتیم. درسههت 



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

28  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

نیازمنهد سهپری شهدن  کردنانهدازپس مثهلتمند شدن های ثرواست که برخی روش

های بسیاری برای ثروتمند شدن هست که چهه های طوالنی است اما همچنان روشسال

توانیهد در بیست سالگی و چه در شصت سالگی با استفاده از آنها در طول چند سال می

ههایی از لتوانیهد مثابه ثروت باالیی دست پیدا کنید. با نگهاهی بهه اطهراف خهود می

کننده نیست، امها سال و پیر را ببینید. با اینکه سن و سال تعیینثروتمندان جوان، میان

هرچه زودتر تصمیم به ثروتمند شدن بگیرید، بهتر است. هرچهه زودتهر شهروع کنیهد 

های ثروت و توانگری را زودتر خواهد پیمود و فرصت بیشهتری مسیرهای رسیدن به قله

ای بلندتر و زمان بیشتری برای برخورداری و لهذت بهردن از ثهروت هبرای صعود به قله

 .خود خواهید داشت

 

 ثروتمند شدن به محل زندگی ربطی ندارد. ۵

ها و امکانهات محلهی کهه در آن منظور من این نیست که میزان رونق اقتصادی، فرصت

شهرایط  تأثیر است بلکه منظور این است که ایهنکنیم، در ثروتمند شدن بیزندگی می

تهان ههم یک مانع غیرقابل عبور نیست. شما در هر محل و شرایطی که باشید در اطراف

تهرین منهاطق ایهران، حتهی در محرومهای ثروتمنهد. بینید و هم آدمهای فقیر میآدم

وجود دارد. اما اگر بر این بهاور  ثروتمند شدن و کسب درآمد های بسیاری برایپتانسیل

بهرای ثروتمنهد شهدن  ی محرومی است و هیچ فرصت و امکانیهاینجا منطق»باشیم که 

های موجود را ببینیم و از آنها استفاده کنهیم. در قطعا قادر نخواهیم بود فرصت« نیست

ی شما به وفور یافهت کنید به این فکر کنید که چه چیزی در منطقههر جا که زندگی می

های کسب درآمد ترین راهبدیهی ترین وشود و چه چیزی کمیاب است. یکی از سادهمی

دقت نگاه کنید در همان محل زنهدگی برای شما خرید و فروش همین چیزهاست. اگر به

نظیری برای کسب ثروت خواهید یافهت. از طهرف دیگهر بها وجهود های بیخود فرصت

طور بالقوه فهراهم اسهت. ی زمین بهای از کرهاینترنت، دسترسی به مشتری در هر نقطه
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راه  توانیهدرا می کسهب و کهار اینترنتهی نهوعد که از همان محل زندگی خود چه ببینی

های خوبی برای کسب درآمد دارید مثال بیندازید. حتی اگر وسط کویر هم باشید، فرصت

های ی خود، با دعوت توریستهای منطقهتوانید وبالگی درست کنید و با تبلیغ جاذبهمی

 .یدطبیعت به محل خود کسب درآمد کن

دنیا محل وفور و فراوانی است که در آن تکنولوژی در حکم موتوری بهوده اسهت کهه » 

 پل زین پیلرز «بیشترین فایده را به بیشترین تعداد مردم ارزانی داشته است
 

 کندن نداردثروتمند شدن نیازی به جان. ۶

یاری های بسهها و دشهواریکنند که ثروتمند شدن نیازمند تحمل سختیبرخی فکر می

است، اما حقیقت این است که سختی ثروتمند شدن بیشتر از سختی زندگی فقیرانه یها 

متوسط نیست. از طرف دیگر طبیعی است که هر چیزی بهایی دارد و بهرای صهعود بهه 

 .، شهامت و تعهد بیشتری داشته باشیدهای باالتر باید انرژیقله

برای »گویند: می« لیاردرها فکر کنیمچگونه مانند می»در کتاب  مارک آلنو  مارک فیشر

ای از زندگی شده است. شکست عادتی است که رها شدن از اغلب مردم شکست، شیوه

آن دشوار است. فضای اجتماعی ما انتظارات بزرگ به ما داده، اما شرطی شدن اجتماعی 

ی ما را تضعیف کهرده روحیه

ی معیوبی ایجاد است. چرخه

ق شده است. برای اینکه موف

شههویم بایههد بههدانیم کههه 

هرگههز دشههوارتر موفقیههت 

خهوردن نیسهت،  شکستاز

ریزی بلکه روشی برای برنامه

 «.ذهنی است
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توانید کنتهرل زمهان خهود را در اختیهار اگر ثروتمند باشید و به آزادی مالی برسید می

 داشته باشید و با سبک دلخواه خود زندگی کنید اما اگر ثروتمند نباشید احتمال زیهادی

های کندن باشید. تحمیل اختیهاری دشهواریوجود دارد که تمام عمر را محکوم به جان

هایی است کهه فقهر و تر از تحمل سختیمسیر ثروتمند شدن بر خویشتن، بسیار راحت

 .کندضعف مالی بر ما تحمیل می
 

 ی اولیه نیاز نداریدبرای ثروتمند شدن لزوما به سرمایه. ۷

، توجیه افراد زیادی برای اقدام نکردن در جههت دسهتیابی بهه ی اولیهنداشتن سرمایه

وکارها بهرای شهروع نیهاز بهه ی کسهبدرآمد بیشتر و ثروتمند شدن است. اوالً همهه

ی زیادی ندارند و از طرف دیگر اگر برای ثروتمند شهدن مصهمم باشهید، حتمها سرمایه

به میزان اشتیاق و تعهد شهما ی مورد نیازتان را تأمین کنید. همه چیز توانید سرمایهمی

که دارای چنین عزمِ جزم و اشتیاق سوزانی برای گردد. درصورتیبه ثروتمند شدن برمی

ی های ثروت و توانگری باشید، حتمها راههی بهرای جهور کهردن سهرمایهصعود به قله

ود گذار پیدا کنید یا از اطرافیان خهموردنیازتان خواهید یافت. شاید وام بگیرید، سرمایه

تر کهه متناسهب ی بسیار کوچکقرض کنید. شاید هم مناسب باشد که کار را در اندازه

 .است، شروع کنید و به مرور آن را توسعه بدهید
 

 تصمیم قاطع برای ثروتمند شدن

توانهد شهما را ی ثروت مصمم باشید، هیچ مانعی نمیاگر با تمام وجود برای صعود به قله

گهردد. اگهر ان اشتیاق و تعهد شما به ثروتمند شهدن برمیمتوقف کند. همه چیز به میز

بینیهد، ممکهن اسهت ناشهی از یکهی از باورههای چنین اشتیاق و عزمی در خهود نمی

در این مقاله آنها را بررسی کردیم. اگر از وضع مالی خود راضی ای باشد که محدودکننده

ه است و الزم است کهه ی پایینی تنظیم شدشما در درجه ترموستات مالی نیستید شاید

با بازنگری باورهای خود آن را برای یک زندگی ثروتمندانه تنظیم کنید. تصور کنید کهه 
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کرد؟ خودتان، کردید زندگی شما چه تغییری میاگر به ثروت دلخواه خود دست پیدا می

ی ها بهراترین راهتان چگونه بود؟ یکی از سادهخانه، ماشین، امکانات، تفریحات و روابط

اکنون تصور کنید کهه رؤیاههای شهما دستیابی به این زندگیِ رؤیایی این است که از هم

محقق شده است و از همین لحظه با افکار، احساسهات و رفتارههای آن موقهع، زنهدگی 

به نظر برسد اما این حقیقت دارد کهه دار و حتی مسخره کنید. شاید این پیشنهاد خنده

تنها در صورتی ثروتمند خواهید شهد کهه  .کندموفق میتظاهر به موفقیت شما را  حتی

تان خودتان را آدمی ثروتمند ببینید و یقین داشته باشید کهه ثروتمنهد بتوانید در ذهن

شما تثبیت و بهرای  ضمیر ناخودآگاه خواهید شد. تظاهر به ثروتمند بودن این باور را در

 .کندی شما را یاری میی ثروت و توانگربر موانعِ مسیرِ صعود به قله غلبه

 

وجود بیاوریهد، در آن اگر شما اطمینانی مطلق که ناشی از ایمان قوی است در خود به» 

صورت واقعا قادر به انجام هر کاری خواهید بود، ولو اینکه دیگران به غیرممکن بودن آن 

 آنتونی رابینز  «ایمان داشته باشند

 

 
نویسهنده، سهخنران، مشهاور و مربهی در زمینهه  نویسنده مهمان: موسی توماج ایهری

 موفقیت، رشد شخصی، کسب استقالل و آزادی مالی
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فرد فوق العاده موفق که در زندگی شکست های سختی  ۱۱نگاهی به زندگی 

 را تجربه کرده اند

اینکه در زندگی موفق باشید، باید یاد بگیرید که موفقیت آسان به دست نمی آید. برای 

چند بار شکست  بعد از هر شکست دوباره بلند شوید و تالش خود را از سر گیرید. اینکه

می خورد اهمیتی ندارد، مهم آن است که هر بار بپاخیزید و نگذارید شکسهت جلهودار 

باشد، اما باید بدانید  شکست طعم تلخی دارد و می تواند بسیار نا امید کننده.شما باشد

که هر بار زمین خوردن پایان دنیا نیست و زندگی می تواند همچنان ادامه داشته باشهد. 

پس خود را آماده یک جن  واقعی با نابرابری های زنهدگی کنیهد، چهرا کهه سهرانجام 

 .شیرینی پیروزی انتظارتان را می کشد

به نظر برسند، اما واقعیت دارند. در حرف هایی که در باال مطرح کردیم شاید شعار مانند 

ادامه مطلب نگاهی خواهیم انداخت به برخی از افراد فوق العاده موفق که در مسیر خود 

 .همراه باشید ما با .شکست های بسیاری را تجربه کرده اند

 اپرا وینفری -۱

 

اپههرا هههم اکنههون یکههی از 

ن مجهری شناخته شده تهری

هههای تلویزیههونی در سههطح 

اوضههاع  جهههان اسههت، امهها

ه این اندازه برای او همیشه ب

دلپذیر نبهوده اسهت. او در 

سنین نوجوانی مرتبا توسط عمو و پسرعمو هایش مورد تجاوز قرار می گرفت و روزگاری 

سالگی بچه ای را به دنیا آورد کهه البتهه  31سختی را سپری می کرد. اپرا حتی در سن 

 .ی پس از تولد، درگذشتمدت
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اولین تجربه اپرا در تلویزیون نیز چندان خوشایند نبود. بانوی بی رقیب قاب جادویی، از 

اولین برنامه تلویزیونی خود اخراج شد؛ در آن زمان مدیرانش به وی گفتند که بهیش از 

همین حد احساساتی است و نمی تواند خود را در جلوی دوربین کنترل کند. اپرا بعدا از 

میلیارد دالر سرمایه، عنوان پولدار ترین زن دنیها را  3ویژگی استفاده کرد و توانست با 

 .به خود اختصاص دهد

او یکبار در دانشگاه هاروارد و در زمانی که مشغول انتقال تجربیاتش بود، اینچنین گفت: 

مفهومی به اسم شکست وجود ندارد. شکست یکی از روش های زنهدگی اسهت بهرای »

 «ینکه ما را به راه درست هدایت کندا

 

 توماس ادیسون -۲

 

ادیسون یک مثهال عهالی 

برای فردی اسهت کهه بهه 

حرف دیگران گوش نکرد و 

اسیر شکست نشد. جالهب 

است بدانیهد کهه معلمهان 

توماس به وی مهی گفتنهد 

که او احمق تر از آن است 

الش بر نداشت و سهرانجام دیسون اما هیچگاه دست از تا که بتواند چیزی را یاد بگیرد.

 .پس از هزاران بار شکست، توانست نام خود را در تاریخ جاودانه کند

من شکست  »هنگامی که درباره شکست هایش از او سؤال کردند، چنین گفت:  ادیسون

 «نخوردم. من فقط هزار راه پیدا کردم که به موفقیت ختم نمی شدند
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 آلبر  آینشتین -۳

 

ار آینشتین تا سن چهه

سهههالگی در ارتبههها  

برقرار کردن با دیگران 

مشکل داشت. او حتهی 

سهالگی نمهی  1تا سن 

توانست خواندن را یاد 

بگیرد. اما همین فرد در نهایت موفق شد نام خود را به عنوان پدر فیزیک دنیها مطهرح 

 .نماید و جایزه نوبل را به دست آورد

۴- Jay-Z 
 از یکهی شهود، مهی شناخته ها رپر میان در Jay-Z مستعار نام با اکنون که کارتر شان

 اینچین همیشه اما Jay-Z. رود می شمار به حوزه این افراد پولدارترین و تاثیرگذارترین

 .است نبوده موفق

  Jay-Z نتوانسهت فعهالیتش ابتدا در 

. نمایهد جلب خود کار به را کسی توجه

 هههیچ و نرفههت فههروش او CD اولههین

 وی سیقیمو روی بر نشد حاضر شرکتی

 .نماید گذاری سرمایه

Jay-Z جایزه 33 کنون ا Grammy را 

 Forbes گفتهه بهه و کهرده خود آن از

 در را دالری میلیههون 55۱ ای سههرمایه

 .دارد اختیار
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 هنری فرد -۵

 

اکنهههون در صهههنعت 

یکی از  Ford اتوموبیل

پیشتازان به شمار مهی 

رود و کمتر کسی است 

کههه نههام ایههن برنههد را 

. اما بد نیست بدانید که آقای فورد به عنوان مؤسس این شرکت، شکسهت نشنیده باشد

های بسیاری را تجربه کرد تا سرانجام توانست مجموعه موفق کنونی را شکل دهد. او در 

بهار طعهم  5اولین کسب و کاری که راه اندازی کرد شکسهت خهورد و پهس از آن نیهز 

 .نمود را خلق Ford ورشکستگی را چشید تا در نهایت برند

 مایکل جردن-۶

، قبل از رسیدن به موفقیت ههایش، بارهها بسکتبالیکی از ماندگارترین نام های دنیای 

شکست را تجربه کرده است. او زمانی که در دبیرستان بود به بسکتبال عالقه بسهیاری 

 .داشت، اما هرگز نمی توانست به تیم اصلی مدرسه راه پیدا کند

من در طهول »در رابطه با موفقیت هایش چنین می گوید:  جردن در اظهار نظری معروف

هزار شوت را به  3مدت ورزشم بیش از 

بهازی را  3۱۱بیرون زده ام. نزدیک به 

بازی زمهانی کهه مهی  34باخته ام. در 

توانسته ام با شوت خود تیمم را برنده 

کنم، ضربه را هدر دادم. من در زندگیم 

ام  بارها و بارها و بارها شکست خورده

 «.و این همان دلیل موفقیت من است
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 بیل گیتس -۷

 

بیل گیتس سهال ههای سهال 

است که عنوان ثروتمند ترین 

مرد جهان را به خود اختصاص 

می دهد. اما حتهی او ههم در 

یک چشم بهم زدن نتوانسهته 

به موفقیت کنونیش دست پیدا 

ی را سهاخته نام داشت. این شرکت دستگاه Traf-O-Data کند. اولین شرکت گیتس

بود که می توانست اطالعات ترافیکی را مورد تحلیل قرار دهد. گیتس و رفهیقش پهاؤل 

آلن، در اولین اقدام برای فروش محصولشان متوجه شدند که دستگاه کهار نمیکنهد. در 

او  .شکست سختی خورد و تمام زحمات گیتس بهه ههدر رفهت Traf-O-Data نهایت

 .کرد و بقیه داستان نیز برای همه ما روشن استرا راه اندازی مایکروسافت سپس 
 

 چارلز داروین -۸

 

داروین در زمهان کهودکی از 

سمت معلمان و حتی پهدرش 

با کم لطفهی ههای بسهیاری 

مواجه بود. او در ایهن رابطهه 

معلمهان و پهدرم »می گوید: 

معتقد بودند که من یک پسر 

نیاز به توضیح نیسهت « رد استکامال معمولی هستم که هوشم پایین تر از سطح استاندا

 .که داروین اکنون یکی از شناخته شده ترین دانشمندان دنیا است
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 ونسان ون گوگ -۹

 

ونگوگ در زمانی که در قیهد 

حیات بود تنها موفق شد تها 

یههک تههابلوی نقاشههی را بههه 

فههروش رسههاند. آثههار ون 

هرچند در زمهان خهود  گوگ

مههورد اسههتقبال قههرار نمههی 

وضوع باع  گرفتند اما این م

نشد تا او دست از کار بکشد. 

ونسان ون گوگ تا زمانی کهه 

را  اثهر نقاشهی 3۱۱زنده بود 

خلق کرد که هر یک از آن ها 

اکنون میلیون ها دالر قیمهت 

 .دارند

 استیون اسپیلبرگ -۱۱

 کارگردان 5اگر بخواهیم نام 

مطرح دنیا را لیسهت کنهیم، 

قطعا اسهتیون اسهپیلبرگ را 

آن هها جهای باید در میهان 

دهیم. جالب است بدانید کهه 

در سال های دور، دانشهگاه 
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هنرهای سینمایی کالیفرنیا، دو بار درخواست تحصیل این کارگردان بهزرگ را رد کهرده 

بار جایزه اسکار را به دست آورد. دانشگاه هنرهای  3اسپیلبرگ بعد ها موفق شد .است

 .اطر فیلم هایش تقدیر به عمل آورداز او به خ 3331سینمایی کالیفرنیا نیز در سال 
 

 آبراهام لینکلن -۱۱

 

یکههی از بهتههرین رئههیس 

جمهههور هههای آمریکهها راه 

بسههیار سههختی را بههرای 

رسیدن به کاخ سفید طهی 

کهههرده اسهههت. لیهههنکلن 

شکسهت را زمههانی کههه در 

ارتش بود تجربه کرد و بعد 

ها نیز در کسب و کار خهود 

به زمین خورد. او حتهی در 

های انتخاباتی زمان رقابت 

نیز شکست های بسیاری را 

تحمههل کههرد تهها اینکههه 

 .را به خود اختصاص دهد ریاست جمهوری آمریکاسرانجام توانست عنوان 
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 .کنید امتحان را راه هزارمین    

 

 

 

 

 

 

 
 : گوید می مکسول جان

 حقیقهت در .است شکست به نسبت آنها نگرش در موفق افراد و عادی افراد بین تفاوت

 اعمالمهان از که نتایجی. باشدمی نتیجه هست چه هر ندارد، وجود شکست نام به چیزی

 نهامطلوب، نتهایج (. درس) نهامطلوب یها( موفقیهت) باشهد مطلوب تواندمی گیریممی

 نتهایج بهه کهه کسانی .برسیم موفقیت به چگونه آموزند می ما به که هستند هاییدرس

 چیزههایی موفقیهت بهه رسهیدن برای که دهندمی نشان رسندمی درس به یا طلوبنام

 بهه رسهیدن بهرای را خود باورهای و استراتژی باید شاید یا و بگیرند یاد باید که هست

 ایهن دارد وجهود نامطلوب نتایج خصوص در که ای نکته مهمترین.کنند اصالح موفقیت

 بهزنیم، مجهدد تهالش به دست فکر بدون و ریمنگی درس نامطلوب نتایج از اگر که است

 تهالش بار 333 هر و کرد تالش بار 333 المپ، اختراع برای ادیسون .شد نخواهیم موفق

 را المهپ توانست کرد، بار تالش مین هزار برای وقتی و شد منجر نامطلوب نتیجه به وی

 بهار 333 کهه نیسهتید ناراحهت آیا ادیسون آقای:  پرسید او از خبرنگاری . کند اختراع
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 مطلهوب  نتیجه به و کردم تالش بار 333 من:  گفت جواب در ادیسون .خوردید شکست

 المهپ تواننمی آنها با که دارد وجود راه 333 که رسیدم نتیجه این به اما. نرسیدم خود

 بهه را ادیسهون های تالش و نشوید ناامید رسیدمی نامطلوبی نتیجه به وقتی .کرد تولید

 راهنمای نامطلوب، نتایج .بزنید مجدد تالشی به دست امیدوارانه او همچون و بیاورید ادی

 بها و هستید گرفتن درس حال در مدام که چرا است؛ مطلوب نتایج به رسیدن برای شما

 که هستند مفید هایی تجربه نامطلوب نتایج. رسید خواهید موفقیت به حتما مسیر ادامه

 بهرای پلی چون نامطلوب نتایج به موفق های انسان .رسانند می وبمطل نتیجه به را شما

 ما به نامطلوب نتایج واقع در .تالش پایان و شکست نه کنند، می نگاه موفقیت به رسیدن

 مهی درس هها ازشکسهت مااسمایلز: )  ساموئل .برسیم موفقیت به چگونه که گویند می

 بها کهه چهرا باشند،می موقتی بلکه یستندن پایدار هاشکست(ها  موفقیت از آموزیم، نه

. هسهتید تان زندگی کشتی ناخدای شما .رسید موفقیت به توان می آنها از گرفتن درس

 ههیچ و گذاردمی دست روی دست نشیند، می گل به دارد کشتی که ببیند اگر ناخدا آیا

 بها کهه دهد می نشان ما به که مواردی از کند؟ یکی نمی اش کشتی نجات برای تالشی

 حتمها. نوپاسهت کودکهان رفتن راه جریان رسید، موفقیتی هر به توانمی نشدن تسلیم

 زمهین بارهها اینکهه بها ، بایسهتند سهرپا کنندمی سعی چگونه که اید دیده را کودکان

 چهه بایستند، که نکنند تالش مجددا کودکان اگر. ایستندمی سرپا دوباره اما خورند،می

 کنندمی را خود تالش کودکان پس. بروند راه و بایستند توانند زنمیهرگ افتد؟می اتفاقی

 روی بر توانند می تالش کمک به بعد های سال در کودکان همین. شوندمی موفق نهایتا و

 بهه رسهیدن برای موفق هایانسان .بروند راه نیز زمین متری چند ارتفاع در طناب یک

 و انهد گرفته ها درس خود های ازشکست و ندا خورده شکست بارها و بارها خود، هدف

 بلکهه نیسهتند، شهدن ناامید برای ای وسیله هاشکست. اند رسیده خود هدف به نهایتا

 ایهن .بهدانیم خود معلم را شکست است بهتر پس. هستند ما راهنمایی برای ای وسیله

 پایهه بر عظیم های موفقیت همه تقریبا : که باشید داشته یاد به همیشه را معروف گفته
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 بهه نیز گاههیچ و خورندنمی شکست گاه هیچ که اند دسته دو اند فقط شده بنا شکست

 نمهی کاری هیچ به دست که کسانی دوم دسته و مردگان اول دسته ؛ رسندنمی موفقیت

 دریافهت باال حد در را خود دلخواه نتیجه تالش و حرکت هر ازای در باشد قرار اگر. زنند

 را خود روان و روح سالمت توانند می افراد. کنیم کسب چگونه را الزم تجارب پس کنیم

 بها را آن ادامهه، برای انگیزه عدم صورت در و بزنند محک خود امید و پشتکار میزان با

 .نمایند تقویت مشاوران یاری و کمک

 

 برای رسیدن به موفقیت باید این عادا  را در سال جدید ترک کنید
 

 مهی ادغهام محکم اصول و شیرین حقایق با قصد، از را خود زندگی همواره ،موفق افراد

 عهادت البته و هشیارانه های انتخاب با مستقیم ای رابطه افراد، این موفق زندگی کنند؛

 بهه راحتهی بهه عهادی، اشخاص که عادتی 3۱ داریم قصد ادامه در.دارد سالمشان های

 برایتهان را کننهد مهی پرهیهز انجامشان از موفق افراد اما کنند می پیدا سوق سویشان

 .باشید همراه ما با دهیم؛ توضیح

 

 سنجند نمی پول میزان با را موفقیت -۱

. پهول نهه سهنجند می درونی آرامش و خود شادی با را خود موفقیت افراد، ترین موفق

 مهی استرس کمبود و جدید شغلی های موقعیت شدن گشوده باع  مالی، امنیت داشتن

 خوشهحالی باع  تواند نمی پول که اند رسیده درک این به افراد از دسته این اما، گردد

 .شود واقعی

 کنند نمی آغاز برنامه و هدف بدون را روزشان -۲

 نموده مشخص واضحی شکل به را خود نزدیک و دور ی آینده اهداف موفق افراد تنها نه

 در خود اصلی هدف به بتوانند تا نددار دقیقی ریزی برنامه نیز روزشان هر برای بلکه اند،

http://digiato.com/article/2015/03/23/%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%a7-%d8%af/


  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

42  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

 اولهین اصهل در که ،«طالیی ساعت» اهمیت از کامل طور به آنها. یابند دست مدت دراز

 .آگاهند است، شدن بیدار از پس ساعت
 

 ندارد وجود پروژه، ی  برای نرایی تکامل نقطه معتقدند -۳

 بهبود و رشد از دست هم باز بخشی، هر در تکامل به رسیدن از پس افراد، از دسته این

 بلکهه دارد، ارزش که نیست کار هر در تکامل به رسیدن که اند دریافته آنها. کشند نمی

 در تهوان می تجربیات این از. آید می دست به کار انجام طول در که تجربیاتیست مهم،

 .گرفت کمک دیگری بسیار های پروژه و اهداف
 

 شوند حاطها نگر منفی افراد توسط دهند نمی اجازه -۴

 بهه تواند می راحتی به منفیشان تفکرات بگیرید، قرار نگر منفی افراد کنار در که زمانی

 مهی دوری نگهر منفی اشخاص از شده که شکلی هر به موفق افراد. شود منتقل نیز شما

 تها کننهد پیهدا بیشتری معاشرت اندیش مثبت اشخاص با دارند تالش عوض، در و کنند

 .باشند بخششان لهاما بتوانند نیز آنها
 

 کنند نمی تمرکز ماجرا منفی قسمت به -۵

 رو مشهکلی با که زمانی. شود شکستشان باع  منفی افکار دهند نمی اجازه موفق افراد

 و اندیشیده ماجرا مثبت بخش به سرعت به خود ی تجربه از استفاده با گردند، می رو به

 از دسته این. اند گذاشته سر پشت را بسیاری اینچنین مشکالت ها بار گویند می خود به

 را خهویش تمرکز تمام شود، پیدا راه میان در شاید که مشکالتی بر تمرکز جای به افراد

 .گذارند می امری هر در موفقیتشان روی بر
 

 نشینند نمی آرام شکست، از پس -۶

 انندهم آنها به و شود می طی پیروزی به رسیدن برای که راهیست شکست، که دانند می

 باخت که هم بار هرچند که دانند می آنها. نگرند می رشد و یادگیری برای هایی موقعیت
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 کنند، خود راه ی پیشه را کردن تالش و برخواستن دیگر بار که زمانی تا کنند، تجربه را

 .اند نخورده شکست واقعا
 

 ماند نخواهد متمرکز مشکال  روی بر فکرشان -۷

 و اسهترس بها رفتارتهان کنیهد، تمرکهز کامل شکل به ودخ مشکالت روی بر که زمانی

 نیهز بیشتری بسیار مشکالت تا گردد می سبب موضع همین شد؛ خواهد همراه ناراحتی

 تا شود می سبب اقدامات، و ها حل راه بر تمرکز دیگر سوی از. گیرند قرار راهتان سر بر

 بیش موفق افراد. کنند تحرک شدن مثبت سوی به نیز افکارتان و بیابید بهتر ای روحیه

 مشکالت از سریعا اوضاع، تحلیل از پس عوض، در و کنند نمی تمرکز مشکالت به حد از

 .شوند می دور

 کنند می فکر موردشان در چطور دیگران نیست مرم برایشان -۸

 فکهر و ندارد ارزشی آنها، مورد در دیگران تفکر نوع و قضاوت که دانند می موفق افراد

 شخصهی زنهدگی مورد در فردی وقتی گردد؛ می رنجش باع  صرفا آن، ردمو در کردن

 موافهق آن بها نیهز خودتهان که دارد ارزش زمانی صرفا نظر آن کند، می نظر اظهار شما

 .باشید

 آورند نمی برانه -۹

 زمهانی. دهند می انجام موقع به نیز را کارهایشان نتیجه، در و هستند فعال موفق افراد

 تمایل آنها. گیرند می عهده بر را آن مسئولیت کامل شکل به شوند، اخط مرتکب که هم

 .رسانند سرانجام به صحیح شکل به را خود کلی و روزانه وظایف دارند
 

 گردد نمی حسادتشان شدن برانگیخته باعث دیگران، موفقیت -۱۱

 تها رددا وجهود کافی اندازه به و همه برای موفقیت که هستند معتقد افراد از دسته این

 کهره این در تر موفق و خوشحال افراد چقدر هر که دانند می. کنند کسب را آن بتوانند
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 انجهام بهه قهادر دیگری شخص اگر. شد خواهد بهتر زندگی باشند، داشته وجود خاکی

 .کنند می قدردانی وی از حسادت، جای به دهند، انجام اند توانسته آنها که شود کاری
 

 کنند نمی موافرا را خود عزیزان -۱۱

 را خهود عزیهزان و خانواده نیستند حاضر هیچگاه اما است مهم بسیار کار، که دانند می

 .کنند کارشان فدای

 گیرند نمی کم دست را خوشحالی و سرگرمی قدر  -۱۲

 مها در خستگی و امیدی نا احساس فقط که زمانی چیست کاری فشارهای ی همه فایده

 آنها. بپردازند هایشان سرگرمی به و داشته آرامش چطور دانند می موفق افراد زند؟ موج

 شهارژ هایشان پروژه رساندن سرانجام به برای را خود های باتری استراحت، با دانند می

 .اند کرده

 کنند نمی غفلت سالمتیشان مورد در -۱۳

 شهکل بهه اگر که دانند می موفق افراد برد؛ لذت زندگی لحظات از توان می سالمتی، با

 .شوند نزدیک اهدافشان به توانند نمی نباشند، سالم احساسی و روحی یکی،فیز
 

 کنند نمی تعریف نامعین اهداف -۱۴

. هسهتند مشخص و گیری اندازه قابل کنند، می تعریف خود برای موفق افراد که اهدافی

 مشخص، هدفی داشتن. رسید خواهند آن به زمانی چه و خواهند می چه دقیقا دانند می

 باقی چقدر مقصودتان به رسیدن تا و اید کرده طی را راه از چقدر بدانید گردد می باع 

 «گرفت؟ خواهم نتیجه زمانی چه پس» پرسید نمی خود از دیگر رو، همین از است؛ مانده
 

 گیرند نمی تصمیم ارادگی بی با -۱۵

 به و کرده روشن را خود موتور سپس، خواهند، می چه که کنند می مشخص موفق، افراد

 تها زنند می کاری هر انجام به دست شد، قطعی تصمیمشان که زمانی. تازند می سویش
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 تها کهرد خواهد کمک فردی هر به عادت این داشتن. رسانند سرانجام به را خواسته آن

 .باشد داشته باالیی بسیار نفس به اعتماد بتوانند

 شوند قربانی دهند نمی اجازه -۱۶

 باشهد، داشهته مخرب تاثیر نیز آنها کار بر دیگران، ضعیف های گیری تصمیم که زمانی

 بهه را خهود بخشهش، بها عوض، در کنند؛ احاطه را آنها منفی تفکرات دهند نمی اجازه

 .دارد را اهمیت باالترین برایشان خوشنودی، و درونی آرامش. رسانند می آرامش

 کنند نمی زندگی گذشته در -۱۷

 انسان تمرکز اگر. ندارد وجود لحظه آن دیگر و شده متما گذشته، که کنند می درک آنها

 در اگهر. بهود نخواههد حال زمان اتفاقات به مشرف بماند، باقی گذشته اتفاقات روی بر

 می و دیگریست زمان حال، که باشید داشته یاد به کنید تالش اید، دیده آسیب گذشته

 .بگذارید رشدتان روی بر را خود تمرکز توانید
 

 کنند نمی مقاومت تغییر بربرا در -۱۸

 شهدن، ناراحهت و ناامیهد جای به شوند؛ می عوض ها تاکتیک و استراتژی ریزی، برنامه

 اهدافشان به رسیدن زیرا کنند می هماهن  موجود وضعیت با را خود سریعا موفق افراد

 .دیگریست چیز هر از تر مهم آنها برای

 شود نمی متوقف آنرا برای یادگیری -۱۹

 به شدن، کشیده چالش به زمان در که دارند رهنماهایی یا و مربی خود برای وفق،م افراد

 زنهدگی ی شیوه بهبود برای و هستند یادگیری حال در همواره آنها. روند می سراغشان

 .کنند می تالش خود،

 برند نمی پایان به شکرگذاری بدون را خود روز -۲۱

. هسهتند سپاسگذار زندگیشان، در رگبز و کوچک های نعمت برای همواره موفق افراد

 داشهتن باع  دارند، وجود زندگی در که مثبتی موارد همه مورد در تفکر خواب، از پیش

 .شد خواهد انگیزه افزایش و نگر مثبت ذهنی
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 ت، برانه بی برانهبرای موفقی
 می زندگی بشر طالیی عصر در ما

 زمهان از ای برهه هیچ در.  کنیم

 آنچه به رسیدن برای امروز، مانند

 و فرصهت دارید را اش توانایی که

 شما. است نداشته وجود امکانات

 بها را عمرتهان ی بقیه توانید می

 موفقیت به ، مقاله این از استفاده

 دیابیه دست بیشتر خوشبختی و

 به را اصلی ی ایده 33 ، مقاله این.

 : کند می پیشنهاد شما

 طرز.  دهید تغییر را خود تفکر-۱

 ، خودتههان ی دربههاره شههما فکههر

 اسههتعدادتان، و هایتههان توانههایی

 امهروز کهه آنچه ی کننده تعیین

 شهما خودپنهداری ، خوشهبختانه.  باشهد مهی بود خواهید آینده در که آنچه و هستید

 مهی تان ذهن وارد که هایی ایده و تصاویر ، ها واژه کامل کنترل با یعنی . است اکتسابی

 . بگیرید دست در را خود ی آینده کامل کنترل توانید می ، شوند
 

 ههای توانهایی بها ، محهض استعداد یک عنوان به شما.  دهید تغییر را تان زندگی -۲

 نتهایج آوری یهاد بها گهاهی . گذارید می پا دنیا این به بسیاری های زمینه در نامحدود

 خهود در را شهدن طرد و ضرر ، شکست از ترس سهوا توانید می ، کودکی دوران مخرب

 ی شهده ذخیهره انهرژی  ، منفی هیجانات این از شدن خالص با است بهتر.  کنید ایجاد

 . دهید می تغییر را تان زندگی و کنید می آزاد را خود

http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/succeed3-excuses-excuses.html
http://www.beytoote.com/psychology/zendegi-behtar/succeed3-excuses-excuses.html
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 امکهان شهما برای که واقعی زندگی شروع ی هنقط.  باشید داشته بزرگ آرزوهای -۳

 هیجهان تصهویر ایجاد ، است پذیر

 فرض. است آینده زندگی از انگیزی

 و مهادی ، شخصی زندگی در کنید

 همهانی توانسهتید می ، خانوادگی

 بنهابراین. خواسهتید می که باشید

 روی بر واضح طور به را تان اهداف

 ، آن پشهت سهپس.  بیاورید کاغذ

 آن به رسیدن برای را هایتان طرح

 . کنید تبدیل واقعیت به را رویاهایتان تا بنویسید جزء به جزء و مفصل طور به اهداف

 

 کامهل کنتهرل کهه بگیریهد تصمیم امروز همین.  بگیرید که خودکفا شوید تصمیم  -۴

 بهرای دیگهران که بکنید کارهایی انجام به شروع.  بگیرید دست در را خود مالی زندگی

 جهایی همهان از درست و دادند انجام را کارها همان شوند مستقل مالی لحاظ به که این

 پهول خواهیهد می چقدر که کنید تعیین دقیقا.  اید ایستاده امروز شما که کردند شروع

 تمام و کنید تعیین هدف عنوان به خود برای را مقادیر این ؛ دارید نگه را آن ، دربیاورید

 انجهام توانیهد مهی نیز شما اند داده انجام دیگران که کاری ره.  کنید فکر آنها به مدت

.  کنیهد خهود نصیب را بیشتری سود توانید می ، بیشتر کار با که باشید مطمئن. بدهید

 ! کنید شروع و نترسید پس

 کهه بگیریهد تصهمیم امهروز همهین.  بگیریود برعرده را خود زندگی مسئولیت  -۵

 می که اتفاقی هر خاطر به که این بدون ، کنید بولق درصد 3۱۱ را خود زندگی مسئولیت

 بهرای خهود شخصهی نیهروی از.  بیاورید ای بهانه و عذر یا کنید سرزنش را کسی افتد

 . بزنید رقم را تان سرنوشت خودتان.  کنید استفاده اعمالتان و ها گفته ، افکار کنترل
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 نصهیب ، رضهایت احساس نبیشتری و ها پاداش بزرگترین.  بدهید تعرد برترین به - ۶

 در کهه بگیرید تصمیم.  هستند بهترین دهند می انجام که کاری در که شود می آنهایی

 بهه را برتر عملکرد.  بپیوندید هستند اوج در که افرادی درصد 3۱ به خود کاری ی زمینه

 تهالش شهدن بهتر برای روز هر بعد ، کنید ریزی برنامه ، کنید تعیین خود هدف عنوان

 . دکنی
 

 روی بر عوامل سایر از بیشتر شما روابط کمیت و کیفیت.  بشمارید مرم را اطرافیان -۷

 حفهظ و ایجهاد اسهاس بهر را تان زندگی.  گذاشت خواهد تأثیر شما سعادت و موفقیت

 ایهن برای.  بدهید سازمان یکدیگر به نسبت طرفین باالی اعتماد و باال کیفیت با روابطی

 کهه کسهانی بها.  کنید سازی شبکه مرتبا ، کنید تر وسیع را خود ارتباطات ی دامنه که

 . دهید تشکیل "متفکر مغز" گروه  است، موفقیت به رسیدن و بودن مثبت شان هدف
 

 کنهد مهی حمهل را آن که بدنی و مغز یک از شما وجود.  کنید فکر نابغه ی  مانند -۸

 ی نتیجه ، شما بلکه ؟ هستید کنید می فکر که نیستید همانی شما.  است یافته تشکیل

 ماننهد وقتهی.  کنیهد فکر قبل از موثرتر و بهتر تا هستید قادر شما.  هستید خود تفکر

 آنهها کهه گرفت خواهید را نتایجی زودی به ، کنید فکر افراد ترین زیرک و ترین موفق

 . گرفتند
 

 موفقیهت نبهعم تهرین اصلی ،  ها ایده امروزه.  سازید آزاد را خود درونی نیروی -۹

 بیشهتری های ایده چقدر هر ، تان اهداف به رسیدن در خودتان به کمک برای.  هستند

.  کهرد خواههد خطهور ذهنتان به نیز مناسبی ی ایده ، مناسبی زمان در ، باشید داشته

 نامحهدود نیز تان آینده بنابراین.  است نامحدود جدید های ایده ارائه برای شما توانایی

 . است
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 هایی گام برداشتن و آینده به نگاه برای توانایی داشتن.  بسازید را خود ی یندهآ -۱۱

 که است کردن فکر ضروری روش یک ، کند تضمین دارید را آرزویش که را ای آینده که

 قبل از افراد موثرترین.  اند ساخته خود ی پیشه را آن موفق افراد اکثر ، تاریخ طول در

 ههر تا کنند می را خود تالش حداکثر و کنند می ریزی نامهبر دقت به خود زندگی برای

 تصهمیم و کنند می فکر خود اطرافیان از بهتر ، نتیجه در.  کنند بینی پیش را بدی اتفاق

 . گیرند می
  

 و درسهتی و راسهتی ویژگهی دو اسهاس بر را تان زندگی وقتی . دلیری و درستی -۱۱

 شهخص حقیقتها و شهوند می باز رویتان به درها تمام دهید، می سازمان دلیری و جرأت

 و شههامت ،  صادقانه زندگی یک داشتن با توانید می ، نتیجه در.  شوید می خوشبختی

 .دهید می تغییر را تان زندگی و تفکر و کنید پیدا جرات
 

 توانید می که آنچه ی درباره واقعی محدودیت هیچ.  ندارد وجود محدودیتی هیچ -۱۲

 فهرد شهما.  کنیهد ایجاد را ها محدودیت این خودتان که این مگر ؛ ردندا وجود ، باشید

 کهه دارد وجهود زندگی در مهمی چیزهای.  هستید استعدادی با نهایت بی و خوب کامال

 انهدازه بی تالش و بگذارید زیادی وقت آن به رسیدن برای و باشید آن طالب شدیدا اگر

 . رسید می آنها به قطعا ، بکنید ای

 

 آن هرگهز و کنید، شروع امروز همین ، متعال خدای به توکل با:  است این وفقیتم کلید

 ! نکنید رها را
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 برانه را کنار بگذارید ۱۱خواهید، این می اگر موفقیت

های موفق بها بهانهه میانهه ها به جایی نرسیده. آدمنههیچ کس با این بها بهانه!بهانه بی

ها متوسهل رسند نیز نباید به آنمی ها موجه به نظرخوبی ندارند. گاه، حتی اگر این بهانه

بسهیاری از شویم. ما همیشه باید راهی پیدا کنیم کهه کارهها را بهتهر انجهام بهدهیم. 

 د.هایی بیش نیستنقیقت دروغشویم، در حمی ها متوسلهایی که ما به آنبهانه
 

 «امکان ندارد . »۱

کنید امکان ندارد؟ اگر کاری تا به حال انجام نشده، مفهومش این نیست کهه میچرا فکر

انداز جهامع و شود که ذهن ما از چشممی پذیر نست. دروغی مثل این، باع اصال امکان

منحرف شود، به ویژه هر چه  امکاناتی که برای به وجود آوردن موفقیت در زندگی داریم

و بهه  بسا  این بهانه را جمهع کنهیمبینیم یادآور شکست باشد. میرا که در اطرافمان 

 امکاناتی فکر کنیم که برای موفقیت در اختیار داریم.

http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/2055
http://www.shabakeh-mag.com/success-and-entrepreneurship/2055
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 «ای نیستمبدون ی  مدرک دانشگاهی من کاره. »۲

مهان را برای ما نهدارد وقتای ای که هیچ فایدهاین بهانه خیلی واهی است. چرا با بهانه

شود موفق شهد. می دانیم که بدون یک مدرک دانشگاهی هممی کنیم در حالی که تلف

آن که حتی  بسیاری از مردم در جامعه خودمان از هیچ شروع کردند و موفق شدند بدون

 یک روز سر کالس هیچ دانشگاهی نشسته باشند.
 

 «نیستم برای این کار به اندازه کافی خوب. »۳

شاید فکر کنید کهه 

شما مشهکل خهاص 

فیزیکی و مهالی و ... 

دارید کهه بهه شهما 

دهد که به اجازه نمی

رویاهایتههان جامعههه 

عمههل بپوشههاندید. 

واقعیت این است که در ابتدای کار هیچ کس به اندازه کهافی خهوب نیسهت؛ تمهرین و 

ما امتیاز خاصی نهداریم  خواهد که در نهایت به موفقیت برسیم. این کهمیمهارت زیادی 

 تواند دلیل و انگیزه مناسبی برای شروع باشد.میخودش 

 

 «به اندازه کافی پول برای این کار ندارم. »۴

به جای آنکه بنشینیم و غصه بخوریم که پول مشکل ماست، بهتر است کاری بکنیم و یا 

مان را در بیهاوریم. سرویسی ارایه بدهیم که پول مورد نیاز برای به متحقق کردن رویاها

گوییم تا نقهش مینداشتن پول یک مشکل و مساله نیست، دروغی است که به خودمان 

 قربانی را بازی کنیم.
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 «فکر می کنند اگر من این کار را بکنممردم چی . »۵

واقعیت ایهن اسهت کهه 

کسی نگران و یا مواظهب 

شهما نیسهت. ههر کههس 

قدر در دنیای خودش آن

ت غرق است و با مشهکال

خودش گرفتار که احتماال 

شما دورترین موضهوعی 

هستید که بخواهد به آن 

توجه کند. حتی اگر توجهی هم به شما بکنند گذرا است. بهتهر اسهت تمرکزمهان را بهر 

های دایمی برای مشکالتمان بگذاریم تا این که بنشینیم و فکر کنیم مردم در باره حلراه

 کنند.ما چی فکر می

 «توانم تغییر کنمشناسم، من نمیمی من خودم را. »۶

هها بهه توانید تغییر کنید؟ چرا؟ تغییر یک اصل اساسی در زندگی انسان است. آدمنمی

بمانند. اگر آنقدر جزمی باشهیم و  اند تا با شرایط سخت سازگار شوند و زندهوجود آمده

 اکسهتر تبهدیلدر برابر تحوالت تغییرناپذیر، دیر یا زود توسط همهین تحهوالت بهه خ

 شویم.می

 

سنم برای این کارها خیلی . »۷

 «باالست

این حرف معنایی نهدارد و سهن 

مفهومی بسهیار بیشهتر از یهک 

مسهن  قهدیمی  عدد است. پیله
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اید، پاره کنید و کاری را شروع کنید کهه بایهد انجهامش ن تنیدهبودن را که دور خودتا

تان . چهرا در مهورد سهنتاسیس کردسالگی  43کلنل سندرز کی اف سی را در بدهید. 

تراشید. اگر منتظر هستید که کسی به شما مدالی بدهد و یا یک شرکت، بهرای می بهانه

 تان خبر بد دارم: کسی نخواهد آمد.این که کارتان را شروع کنید، برای
 

 «می کردند، من غایب بودم روزی که شانس را تقسیم. »۸

هایی است که خیلی طرفدار دارد. اصال مگر آن بهانهمن بدشانس هستم. این هم یکی از 

دهیهد می هایی که شما در زندگی انجهامانتخاب ها مترادف شانس است؟ نام بعضی آدم

  شما یار است یا نه. موفقیت یک چیز بخهت و اقبهالیکند که بخت و اقبال با می تعیین

ید که شهما پیشهاپیش بهه آمی آورید. بخت وقتی به سرغ شمامینیست. شما بدستش 

 جستجویش رفته باشید.

 «کنممی بعد از ازدواج این کار را. »۹

معنی این حرف این است که شما بعد از ازدواج هم به سراغ ایهن کهار نخواهیهد رفهت. 

میزان موفقیت و یا شکست آید اما ربطی بهمیازدواج نقطه عطفی در زندگی ما به حساب

یک مرد و یا زن پولدار هستید، اما تبدیل شدن شما به یک آدم ما ندارد. شاید به دنبال 

نداز بزرگ زندگی خودتان را شاد خیلی به این موضوع بستگی ندارد. بهتر است که چشم

پیش چشم داشته باشید و بهتر است که اعتبارتان را افزایش دهید تا ازدواج کنیهد بهه 

 د.جای آن که ازدواج کنید تا اعتبارتان افزایش یاب
 

 «من خیلی گرفتارم. »۱۱

هیچ کس خیلی گرفتار نیست. به جای شکایت کردن از این که خیلی شهلوغ و گرفتهار 

مان را بهرای های خودتان را دوباره تعریف کنید. ما باید زمانهستید، بهتر است اولویت

و  توانیم بهرای خودمهان کهار بتراشهیممی ها و کارهای مهم باز کنیم. نه این که تاهدف

ها خودمان را مشغول کنیم. مشغول بودم مهم نیست، مهم این است که، در جهت ههدف

 مان قدم برداریم.و آرمان های
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 ی  برداشت
 

اجازه بدهید این یاداشهت را 

با شماره پنجم شروع کهنم. 

« کننهد.مردم چی فکهر می»

بسیاری از ما، در تمام طهول 

روز و البته بخشی از شب که 

هم در خواب!  بیداریم، شاید

کنیم که مردم به این فکر می

کنند. در باره ما چی فکر می

گویی مها مرکهز ثقهل دنیها 

اگهر  . بسهیاری از مهاچنان بیکارکه محو کارهای ما هستندتمام مردم دنیا آن  هستیم و

حتی سر سوزنی احتمال بدهیم که دیگران در فالن مورد از ما راضی نیسهتند، دمهار از 

هها را نثهار خودمهان تهرین توهینها و بزرگآوریم. بدترین دشهناممی ر خود درروزگا

کنیم که چرا چنان رفتار نکردیم و بدتر از آن چرا چنان نبهودیم کهه دیگهران از مها می

راضی باشند. و متاسفانه، در جامعه ما، این مورد چنان رواج دارد و چنان در تهار و پهود 

آن افتخار می کنند و از آن برای خود فضیلتی  ها تنیده شده است که بهشخصیت انسان

 سازند.می

این چنین بها دادن به دیگران، روی دیگر سکه خوار شمردن خویشتن است. متاسهفانه 

گیریم که خودمان را بهه عنهوان یهک انسهان یاد نمی و پس از آن،  اغلب ما در کودکی 

ال طبیعی است، متاسفانه رایط کامدوست داشته باشیم. ضعف ما در کودکی، که در آن ش

کند و همچنان در پی دریافت تایید از دیگران هسهتیم. سالی نیز ما را رها نمیگردر بز

سالی، همیشهه ما هستند، در بزرگ منبع تاییداگر در کودکی این پدر و مادر هستند که 

 شوند. شوند دیگرانی که جای پدر و مادر را پر کنند و تبدیل به منابع تایید مایافت می
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شاید ذکر این نکته خالی از فایده نباشد که منظور من از دیگران، حکمی کلی مبنی بهر 

ها نیست. این بسیار طبیعی است که برخی از مردم باید برای ما مههم باشهند. تمام آدم

گذشته از نزدیکان و دوستان، حتی دورترانی هم هستند که نقشی مهم در زنهدگی مها 

فرض کنیم که شما یک کارآفرین جوان هستید کهه کسهب وکهار  بازی می کنند. بیایید

تان نباید برای شهما مههم باشهد؟ اید. آیا نظر مشتریانکوچکی برای خود به راه انداخته

ها درباره چه؟ درباره محصول و کسب وکارتان شکی نیست که باید مهم باشد. اما نظر آن

ترین نظهر انتقهادی در مهورد کو یا درباره خودتهان؟ متاسهفانه بسهیاری از مها کوچه

گیریم که در نتیجه مان یکی میمان و یا حتی رفتارمان را با خودمان و شخصیتمحصول

مان صرف جواب دادن بهه ایهن تمام وقتشویم و می های ذهنیواگویهاین اشتباه، دچار 

بدیهی است که این وضهعیت در نهایهت بهه چیهزی منجهر  شود.مان میها در ذهنآدم

شود. یعنی فکر و یا به عبارت گفته می وسواس فکریشناسی به آن شود که در روانمی

آورد و ما قادر نیستیم بهرای مهدتی ای که به طور مدام به ذهن ما هجوم میبهتر واگویه

های دیگر مان بیرون برانیم. این نوع از وسواس، مانند همه وسواسطوالنی آن را از ذهن

هایی، ذهن مها فضهای با وجود چنین وسواسرا در خود دارد.  راجباو تکرار دو مشخصه 

 کافی را برای نوآوری و خالقیت و در نهایت موفقیت نخواهد داشت.
 

 ی  درخواست

شویم، در خلوت خود کمهی فکهر کنهیم. چهرا دفعه دیگر وقتی از گفته کسی دلگیر می

بهوده اسهت کهه  ماایم؟ آیا آن شخص اساسا انسان مهمی در زندگی چنین آشفته شده

  بخواهیم برایش چنین اهمیتی قائل شویم؟ اگر بوده است آیا گفته او رفتار ما را ههدف

چندان مهم نبوده اسهت، چهرا چنهین آشهفته   گرفته است و یا شخصیت ما را؟ اگرهم

 ایم؟شده

 هایتواند ما را از شر بسیاری از واگویههها میپاسخ به این سواالت و تجزیه و تحلیل آن

 درونی و حال بد ناشی از آن برهاند.
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 راه برای تغییر طرز تفکر و دگرگون کردن زندگی ۱۱

 

نگرش ما به زندگی یعنی همه چیهز! چنهد روز پهیش تبلیغهی درمهورد افسهردگی در 

تشویق مهی کهرد. واقعهاً آفهرین بهه  "تغییر طرز تفکر"تلویزیون دیدم که افراد را به 

جاد میکند. برای دست یهافتن بهه قهانون جاذبهه در همچنین تبلیغاتی که هوشیاری ای

یعنی جذب کردن بیشتر چیزهایی که در زندگی می خواهیم به سمت خهود، و —زندگی

باید طرز تفکرمان را تغییر دهید و یهک نگهرش جدیهد بهه —تبدیل منفی ها به مثبت

 زندگی پیدا کنیم.

ر ساده صحبت می کرد. از سالها پیش مربی اخالقم درمورد تغییر دیدگاه به روشی بسیا

طریق تصاویر و احساسات. او به من نشان داد که چطور حرکت دادن یک پا بهه سهمت 

راست یا چپ یا جلو و عقب، دیدگاه شما را نسبت به صحنه ای که مقابلتهان قهرار دارد 

تغییر می دهد. وقتی از زاویه ای متفاوت به دنیا و آدم ها درون آن نگاه می کنید، آن را 

تفاوت خواهید دید و متفاوت درمورد آن فکر خواهید کرد. تغییر دیدگاه، تغییر زاویهه م

دیدی که با آن به خودتان و دنیایتان نگاه می کنید، در چیزهایی که می بینید و واکنشی 

 که به آنها می دهید، تاثیر می گذارد.

دگاهشهان تشهویق من  خیلی از مراجعینم را در این چند سال به تغییر طرز تفکر و دی

کرده ام و خیلی از آنها موفق شدند بها ایهن روش بهه چیزههایی کهه در زنهدگی مهی 

برسهند. بهه همهین خهاطر —پول بیشتر، خرید یک ماشین نو، عشهق و ...—خواستند

 نکته برای تغییر رویکرد به زندگی را به چاپ برسانم.  3۱تصمیم گرفتم این 

ال یک راه جدید بهرای رسهیدن بهه مقصهدتان . به دنب. ی  مسیر جدید انتخاب کنید۱

باشید. برای رفتن سر کار چه پیاده از پارک رد می شوید یا با اتوبوس می رویهد، سهعی 

کنید یک مسیر جدید برای خود انتخاب کنید که به شما ایده ها و بینش تازه ای نسبت 

 به محیطتان بدهد.



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

57  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

شده افکار و نظرات خهود را کنهار برای لحظه ای هم که . نقش دیگران را بازی کنید. ۲

بگذارید و با چشمان یک نفر دیگر به یک موقعیت یکسان نگاه کنید. سعی کنید همهان 

چیزی که آنها می بینند و حس می کنند را ببینید و حس کنید. مهم نیست که در حهال 

به  دعوا کردن، نگاه کردن به یک مشکل یا سوال باشید، از دیدگاه یک فرد دیگر مطمئناً

 درک بیشتری دست خواهید یافت.

من "—. افکار و قضاو  های غیردوستانه و باورهای محدود کننده خود را بشناسید۳

، "اون خیلی خوشگله و من اصالً بهه نظهرش نمیهام"، "من نمی تونم..."، "خیلی چاقم

این الگوهای فکری منفی را تغییر داده و به مثبت تبهدیل —، و ..."اون دمدمی مزاجه"

مهن مهی تونم...خواسهتن توانسهتن "، "گلتر میشم.من هر روز و هر روز خوش"کنید: 

آدم "، "اون خیلی دوست داشتنی است، دلم می خهواد باههاش آشهنا بشهم"، "است

انگیز است که چطور تغییر افکار منفهی بهه مثبهت  و ... شگفت "جالبی به نظر می رسه

 سمت خود جذب کنید. باع  می شود مثبت های بیشتری را در زندگی به 

 

با یک خانه تکانی درست و حسابی منزل، جها بهرای  . چیزهای کرنه را از بین ببرید.۴

انرژی و ایده های جدید باز کنید. خانه تکانی فضاهای فیزیکی به ما کمک می کند خانه 

تکانی فکر و دلمان را هم شروع کنیم. درست همانطور که گاهی خودمان را زیهر اشهیاء 

و قدیمی که دیگر هیچ نیازی به آنها نداریم دفن می کنیم، ممکن است روحمان را کهنه 

 هم زیر افکار و احساسات کهنه و به درد نخور دفن کنیم. 

 

اولویت هایتان را ارزیابی کنید، ببینیهد چهه  . برنامه روزانه زندگیتان را تغییر دهید.۵

د برنامه روزانه تان را بهرای تمرکهز چیزهای بیشترین اهمیت را در زندگیتان دارند، و بع

بیشتر روی اولویت هایتان تغییر دهید. مثالً یکی از مراجعین من کهه خهانمی مطلقهه و 

صاحب سه فرزند است که برای  نگهداری از آنها مجبور است سخت کار کند. او مهادری 
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آنهرا بسیار دوست داشتنی با مهارت ها عالی و یک شغل بسیار خوب است که می تواند 

به راحتی در منزل انجام دهد. اما بعضی وقت ها من متعجب میشوم که چطهور خهود را 

درگیر کارهایی می کند که نه به پول در آوردن کمک میکنهد و نهه ههیچ ارتبهاطی بهه 

مراقبت او ازفرزندانش دارد. این زن اگر اولویت های زندگی خود را ارزیابی کند و برنامه 

قرار دهد، مطمئناً —مد کاریخانواده و درآ—ئل مهم زندگی اشروزانهاش را برطبق مسا

خیلی بیشتر می تواند در جهت اهدافش پیش رود. دانستن اولویت های زنهدگیتان بهه 

 شما کمک می کند طرز تفکرتان نسبت به استفاده از منابعتان، مثل زمان، تغییر کند.
 

نحوه بیان افکار و احساسهاتتان  کلماتی که استفاده می کنید، . به زبانتان دقت کنید.۶

را تغییر دهید و آنوقت خواهید دید که انرژی پیرامونتان تغییر می کند. اگر من از یهک 

اسهتفاده کهنم، ایهن  "تو نمیتونی اینکار را انجام بدی چو خطر داره"جمله منفی مثل 

کار به من، احتمال وجود دارد که فرد با من لج کرده و برای ثابت کردن بی خطر بودن آن 

چطهوری مهی خهواهی "به انجام آن مبادرت ورزد. اما اگر به جای آن جملهه از جملهه 

استفاده کهنم، فهرد   "خطرات اینکار را از بین ببری چون یک کم خطرناک به نظر میاد

خیلی بیشتر در مورد آن فکر خواهد کرد و بیفکرانه آن را انجام نمی دهد. زبهان ابهزار 

 تغییر نحوه فکر کردن ما و همچنین واکنش دیگران به ماست.بسیار نیرومندی در 
 

خودتان منبع شادی خودتان باشید و از دیگهرن انتظهار . انتخاب کنید که شاد باشید. ۷

نداشته باشید که خوشحالتان کنند. افراد شاد و خوشبخت افراد شهاد و موقعیهت ههای 

ر لحظه در زندگی شاد باشید شاد بیشتری را به سمت خود جذب می کنند. برای اینکه ه

باید به چیزهای مثبت و خوب زندگی و کارتان تمرکز کنیهد و منفهی ههای آن را کنهار 

بگذارید. برای بو کردن گلها وقت بگذارید و اجازه ندهید که ناامیدیها در شما رخنه کند 

 و انرژی شما را از بین ببرد.
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از خدای خود تشکر و قدردانی کنید با عبادت و مناجات . مرتب دعا و مناجا  کنید. ۸

و خواسته های خود را از او طلب کنید. با تعمق به افکار و ایده های جدید دسهت پیهدا 

کنید. عبادت و اندیشه کردن از مهمترین مسائل زندگی هستند چون ما را به خدا و بهه 

و تهازه تهر  روحمان پیوند می دهند. و از طریق این ارتباطات می توانید به افکار بهازتر

 دست پیدا کنیم.
 

به دنبال واضح و ساده کردن همه چیز باشید. یکهی از مهراجعین خیلهی . ساده کنید. ۹

باهوش من مرتب در حالت آشفته به من زن  می زند و میگوید که نمی داند برای فهالن 

مسئله سخت و پیچیده ای که در زندگی اش افتاده چطور تصمیم بگیهرد و چهه بکنهد. 

کاری که از او می خواهم بکند این است که اول ببیند کدامیک از مسائل واقعاً بهه اولین 

برای من توضیح دهد. طی چند  "ساده"این قضیه مربو  است، و بعد همه چیز را خیلی 

دقیقه خودش می بیند که خیلی چیزها که به نظرش به این قضیه مربو  بود اصالً ههیچ 

است و می تواند راحت آنها را حذف کند. آنوقت است کهه ارتباطی ندارد و کامالً بی ربط 

می تواند خیلی راحت تر تصمیم بگیرد. ساده کردن، چه در طریقه زندگی کردنمان باشد 

چه در نحوه آنالیز کردن یک مشکل، دیدگاه ما را تغییر می دهد و همه چیز را روشن تر 

 می کند.

 

ر مغز دارد و البته بر نحوه فکهر کردنمهان. . لبخند زدن تاثیر فیزیکی ب. لبخند بزنید۱۱

یک شب که خیلی از یک مشکل خانودگی که برایم پیش آمده بود نگران و آشفته بودم 

به روانشناسم زن  زدم. او چند دقیقه به حرف های من گوش داد و بعد حهرفم را قطهع 

باشهی یها  لبخند بزن، لبخند بزن و لبند بزن، چه االن حس آن را داشهته"کرد و گفت، 

. بعد درمورد تاثیرات فیزیکی لبخند زدن بهرایم صهحبت کهرد و اینکهه "نداشته باشی

چطور روحیهر ا تقویت می کند و هورمون های شادی بخش در بدن تولید می کند و همه 
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اینها دیدگاه ما را درمورد مشکلمان تغییر می دهد. من امتحانش کهردم. درسهت مثهل 

زدم، موقع شستم ظرفها، تایهپ کهردن پشهت کهامپیوتر، دیوانه ها همیشه لبخند می 

صحبت کردن با دوستانم، و .... و واقعاً موثر بود. مشکالت خانوادگی خودشان رفته رفته 

حل شدند. لبخند زدن موقع حرف زدن پشت تلفن به فرد آنطرف خط منتقل می شهود، 

یهد و همهه اینهها در لبخند زدن حین کار باع  میشود لذت بیشتری از انجام آنکار ببر

 خودتان و دنیای اطرافتان تغییر ایجاد میکند. به دیدگاه شما نسبت 

برای ایجاد تغیر در نحوه فکر کردنمان، باید به خودمان و دنیای اطرافمان از یهک زاویهه 

به جای اینکه در پاسخ به یک سوال همان  دیگر نگاه کنیم و دیدگاهمان را تغییر دهیم.

برای رسیدن به نتیجه انتخاب کنید، از یک زاویه جدیهد بهه آن سهوال مسیر قدیمی را 

نگههاه کنیههد و از یههک راه 

دیگر بهه نتیجهه برسهید. 

اینها راه های خوبی بهرای 

کمک به تغییر دیدگاهتان 

در زندگی بود. هر بار کهه 

یههک راه تههازه را بههرای 

رسیدن سر کهار انتخهاب 

می کنید، به مغزتهان ههم 

 آموزش می دهید که یهک

راه جدید برای حهل یهک 

مشههکل انتخههاب کنههد. و 

وقتههی فکرتههان را تغییههر 

دادیههد، دنیایتههان تغییههر 

 خواهد کرد. 
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رسیدند موفقیت به کوشی سخت با که موفق فرد ۱۱ داستان  

 

افراد موفق در هر عرصه و حوزه ای که باشند، اغلب وقتی راجع به راز و رمز موفقیتشان 

و پشتکار خود بهه نیکهی یهاد مهی کننهد و بهه نهوعی  از آنها سوال می کنید، از تالش

شاید برای خیلی ها باور کردنهی  .موفقیتشان را مدیون این پشتکار و پیگیری می دانند

نباشد که افراد موفق و ستارگانی چون مایکل جردن، تیم کوک، مارسیا میر و امثال آنها 

 .از آنها به نیکی یاد می شهودچه مراحلی را طی کرده اند که به اینجا رسیده اند و حاال 

آنچه مسلم است اینکه این افراد سختی های زیادی را متحمل شده اند تا جایگاه فعلهی 

 :شان را به دست آورند
 

 مایکل جردن-۱
 

باشد و نام مایکل جردن ستاره لی   بسکتبالکمتر کسی است که اهل ورزش و به ویژه 

او اما به این سادگی ها بهه جایگهاه امهروز  حرفه ای بستکتبال آمریکا را نشنیده باشد.

زمانی که مایکل به تازگی وارد لی  حرفه ای شده بهود، کیفیهت پرتهاب  .نرسیده است

هایش چندان جالب نبود، اما 

او برای برطرف کهردن ایهن 

مشههکل دسههت روی دسههت 

نگذاشت و در فصل تعطیالت 

لی  روزانهه صهدها پرتهاب 

انجههام مههی داد تهها بههاالخره 

به جایگاه ایده آل و  توانست

 .مورد نظرش برسد
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 هوارد شولتز-۲

مدیر عامل استارباکس هم تالش زیادی کرده کهه 

استارباکس به بزرگترین کافی شاپ زنجیره ای در 

او از آن جملههه    .سراسههر جهههان تبههدیل شههود

مدیرانی نبود که ستاره سهیل باشهند و اصهوال و 

 1صبح سر کارش حاضر می شود تا  4برعکس ساعت اساسا نتوان آنها را پیدا کرد، بلکه 

شب هم به کار ادامه می دهد. همین پیگیری ها امروز اسهتارباکس را بهه ایهن جایگهاه 

 .رسانده است

  

 مارک کوبان-۳

مالک تیم بستکتبال داالس ماوریکز آمریکا از  

همان دوران کودکی به این فکر می کهرد کهه 

ی مبل لهم روزی آنقدر پول داشته باشد که رو

او که در کهودکی کیسهه  .داده، پایش را روی پای دیگران بگذارد و از زندگی لذت ببرد

، پس از اینکه درابتدا وارد عرصه تکنولوژی شد، کم کم بهه بسهکتبال، زباله می فروخت

 .رشته مورد عالقه اش روی آورد و حاال صاحب تیم داالس ماوریکز است

 جفری ایملت -۴

الکتریک هم دست کمهی از سهایر مدیرعامل جنرال 

ساعت کار کردن در هفتهه بهه  3۱۱همتایانش ندارد و 

او  .او را به این جایگاه رسهانده اسهت سال 31مدت 

همواره سعی کرده است تا با چالش های پیش رویش 

در بیزینس به درستی برخورد کند و با وقت گذاشتن 

 .روی آنها راه چاره را پیدا کند
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 تیم کوک-۵

روی صندلی استیو جابز فقیهد  نسشتن

کاری است که از هر کسی برنمهی آیهد، 

اگرچه در طول دقیقا یک سهالی کهه از 

مرگ مدیرعامل پیشین اپل می گهذرد، 

این شرکت اقتدار زمان جابز را نداشهته 

است، اما این دلیل بر بی کفایتی امثهال 

رای کارمنهدانش صبح به 1:3۱او از وقتی مدیرعامل اپل شده، راس ساعت  .کوک نیست

ایمیل ارسال می کند. وی همچنین اولین کسی است که پا به شرکت می گذارد و آخرین 

 .کسی است که آنجا را ترک می کند
 

 کارلوس گوسن -۶ 

 

گوسن مالک دومین شرکت بزرگ خودروسازی در دنیاست و طبیعتها تفهاوت ههایی بها 

ساعت کار می کنهد و  45ول هفته دیگران دارد که بر این مسند تکیه زده است. او در ط

ساعت را در حهال  11هر ماه 

او  .است پرواز و بر فراز آسمان

طی یهک مهاه اندیشهه ای را 

شرکتش پیاده کرد که باعه  

ایهن شهرکت  صرفه جویی در

ر ظهشد، اندیشهه ای کهه از ن

خیلی ها جامه عمل پوشهاندن 

 .به آن امری غیرممکن بود
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 ونوس و سرنا ویلیامز -۷

 

هران ویلیامز که تنیس زنهان خوا

دنیا را به تسخیر خهود در آورده 

اند، بیشترین وقت از عمر خود را 

آنها  .گذرانده اند تنیسدز زمین 

در اوج جوانی و روزهایی که باید 

مثل همساالن خود بهیش از ههر 

ههر روز چیز فکر تفریح باشند، 

. بعد از مدرسه شده اندصبح از خواب بیدار شده و عازم زمین تنیس می  4راس ساعت 

 .هم تنیس مهمترین فعالیت روزانه این دو خواهر بود

 

 ماریسا مایر  -۸

مدیرعامل جدید یاهو را بیش از هر چیز با برنامه ریزی ها و استقامتش می شناسهند. او 

 33۱زمانی که در گوگل بود، 

سهاعت  341ساعت از کهل 

سپری هفته را در محل کار 

شت می کرد و حتی گاهی پ

حتهی  !میزش می خوابیهد

کسانی که از او انتقاد مهی 

 31کنند، اذعان دارند که او 

ساعت شهبانه روز و هفهت 

 .روز هفته را کار می کند
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 کوبه برایانت -۹

 

ستاره تیم بسکتبال لس آنجلهس لیکیهرز 

هم از جمله کسانی اسهت کهه بهه معنهای 

در ناامیهدی بسهی واقعی کلمه نشهان داد 

اینکه یکهی از انگشهت پس از  .امید است

هایش شکست و از حالهت طبیعهی خهارج 

و شوت ههایش را   شد، به جای کنار گذاشتن بسکتبال و خانه نشینی، تکنیک پرتاب ها

کامال عوض کرد و مطابق با شرایط جسمی اش توانست تکنیک نویی را برای اینکار ایجاد 

 .کند
 

 ایندرا نویی -۱۱

زن در عرصه تجارت محسوب می شود و برند شرکتش خانم نویی که حاال قدرتمندترین 

هم ارزشمندترین برند در سراسر دنیاست، روزگاری که درحال تحصیل بود، کار خود را 

صهبح بهه  5:3۱از ساعت 

آغهاز مهی  منشیعنوان 

کرد تا بتواند خرج خودش 

او حاال هم دست  .را بدهد

 1از کار نکشیده و ساعت 

صبح سر کارش حاضر می 

تر پیش می آید شود و کم

شب محهل  1که زودتر از 

 .کارش را ترک کند
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 .بعد از شکست بلند شویم

  
از ارتفاع بدنیا می آید!!  زرافهیک 

بهه محهض وارد  نوزاد زرافههیک 

شدن به این دنیای خاکی از ارتفاع 

متری به زمین می افتد. )ارتفاع  3

شکم مادر تا زمین( و معمهوالً بها 

لی پس پشت خود فرود می آید. و

از چند ثانیه برمی گردد و پاههای 

خود را در زیر شکم خود جمع می 

کند. و با تکهانی مهایع حاصهل از 

زایمان را از سر و صورت خود پاک 

می کند، و برای اولین بار دنیها را 

مادر  زرافهمی بیند. اما پس از آن 

اولین درس زندگی را به بچه خود 

 .می آموزد

می آورد تا نوزاد خود را ببیند. سپس لحظاتی منتظر می ماند.  او آنقدر سر خود را پایین

با لگد ضهربه و بالفاصله غیر منتظره ترین کاری را که فکرش را بکنید انجام می دهد. و 

کمی آنطرف تر به پشت روی زمین مهی  زرافهای به کودک خود می زند به طوریکه بچه 

 .افتد. و این عمل تکرار می شود

نتواند بر روی دو پای خود بایستد فرآیند خشونت دوباره و دوبهاره  زرافه تا زمانیکه بچه

تکرار می شود. هر گاه بچه زرافه احساس خستگی کند و تنبلی کند مادر دوباره با یهک 

لگد او را وادار به تقال می کند. تا اینکه بچه زرافه برای اولین بار سر پا بایستد. اما زرافه 
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ودک خود می زند! اما چرا؟ برای اینکه بهه خهاطر داشهته باشهد مادر دوباره لگدی به ک

می آمهوزد کهه بایهد چگونه اولین بار بلند شده است در حقیقت مادر با اینکار به نوزاد 

 .سریع بلند شود تا بتواند با گله بماند و گرنه وعده غذایی برای درندگان خواهد شد

درباره افهرادی کهه در  اروین استون. این حقیقت در دنیای واقعی هم نمود پیدا می کند

زمینه های مختلف موفق و سرشناس بوده اند تحقیقات جامعی کرده است. و زندگینامه 

را نگاشهته و محمد نظری گندشهمین  وداروین  ، فروید، ون کوک، میکالنژافرادی مانند 

من در مورد » نقد کرده است. او سعی کرده بین این افراد رابطه ای پیدا کند. او می گوید:

در سر رویهایی داشهتند و آن را انجهام دادنهد و بهه حقیقهت افرادی مطلب نوشتم که 

رساندند. آنها تو سری خوردند، شکست خوردند، سرزنش شدند و برای سالها به جهایی 

. شما نمی توانیهد چنهین نرسیدند، اما بعد از هر زمین خوردنی بلند شدند و ادامه دادند

نید یا آنها را به هم بریزید. دیگر آنکه این افراد کمترین چیز را برای افرادی را تخریب ک

 «.خود می خواستند

 

 موفقیت برای افراد کم رو و خجالتی

 

اختصاص دارد؟  گرارونآیا دنیای موفقیت فقط به افراد ب

گراترین افراد معموالً در خطر مطمئناً خیر. درواقع، برون

گذرد هستند. فیانشان میعدم آگاهی از آنچه که بر اطرا

کس گهوش های ههیچگرا و خودخواه، به حرفافراد برون

دهند مگراینکه از آنهها تعریهف و تمجیهد کنهد یها نمی

 احتمال موفقیهتخاطر همینضمیرشان را ارضاء کنند. به

ویژه آنها کم است چراکه توانایی کسهب علهم آنهها بهه
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رویهی بسهیار این است که غلبهه بهر کمدرمورد اطرافیانشان محدود است. واقعیت امر 

 گرا بودن با ضمیری خودستا و گمراه است.تر از برونراحت

دیگر افراد خجالتی خیلی آرام با یک مشاهده سهاده کهه خهارج از درک فهرد  از طرف

کند. البته در باشد، دستاورد شگرفی کسب میگرایی است که مسحور نفس خود میبرو

گهرا گرا و ههم برونباید بتواند برحسب شرایط و نیاز، هم درون فرد موفقشرایط ایدآل 

داند چه زمان باید گوش کند و چه زمان حرف گرای قدرتمند که میک فرد برونباشد. ی

بزند، و چطور از فرد ساکت کنارش چیز یاد بگیرد، در هر چه که بخواهد موفهق خواههد 

خواهد بود که نیهاز بهه اثبهات  شد. اگر کمی محجوبیت به شخصیتش اضافه کند فردی

 خود موفقیت را به سمت خودش خواهد کشاند.چیز ندارد چون خودبههیچ
 

ها از توانند در زمینه موردنظرشان موفق شوند و در بسیاری زمینهههم می خجالتیافراد 

پهیش  به سمت موفقیترو هستید، یا کم گرادروناگر فردی  گرا پیش بیفتند.افراد برون

. منظهور شودرویی و خجالتی بودن موجب عقب ماندن فرد میکمدرست است که  بروید

اینکه کسی آرام و من خجالتی بودن واقعی است نه کسی که فقط شخصیت آرامی دارد. 

البته ممکن هم هست کهه اینطهور  حرف باشد به این معنی نیست که خجالتی است.کم

ادن یا نگاه کردن به شما باشد چون باشد اما ممکن هم هست که آن فرد درحال گوش د

گرا و اجتمهاعی هنوز به شما یا کسی دیگر در جمع اطمینان ندارد. شاید هم فردی برون

 باشد اما در این جمع خاص ساکت است.

گرا و ساکت باشم و توانم کامالً درونگویم چون خود من میام میاین را از تجربه شخصی

مشهرب شهوم. در  گرا، اجتماعی و بسیار خهوشبرون گاهی هم اگر موقعیت اقتضاء کند

ها، طبیعت و بقیه چیزهای اطرافم را دوست دارم، دوست دارم نگهاه مورد من، چون آدم

عنوان مهدیر پهروژه انتخهاب خاطر خجالتی بودنم سالها پیش بهکنم و یاد بگیرم. اما به

توانستم ه همین دلیل نمیبنشدم، از مسابقات ورزشی و اجتماعی باخبر نشدم و باز هم 

 به دختر مورد عالقه ام نزدیک شوم.
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کردند که چون معمهوالً گیری میشدم، آنها سریع درموردم نتیجهوقتی با کسی آشنا می

کردند اما ممکهن اسهت در برخهی ساکت و آرام هستم، پس فردی خجالتیم. اشتباه می

 موارد هم حق با آنها باشد.

کننهد و آنهایی که بیشهتر نگهاه میت یاد گرفتم این بود که یک چیزی که از آن تجربیا

ایهن یعنهی  و قدرت شهوند. توانند صاحب مقامزنند میدهند و کمتر حرف میگوش می

شهوند و درجمهع حتی کسی که واقعاً خجالتی است، آنهایی که زود از خجالت قرمز می

دی قدرتمنهد شهوند. یادتهان توانند در هر چه که بخواهند افرازنند، میاصالً حرف نمی

گهرا گرای خجالتی خیلهی بهتهر از فهرد برونفرد درونباشد، توانا بود هر که دانا بود و 

 تواند کسب علم و دانش کند.می

دانند، گرچه شهامت نظر عموم است که افراد خجالتی خیلی درمورد شخصیت انسان می

د. حتی اگر این افراد خیلهی خجهالتی این را ندارند که با افراد زیادی ارتبا  برقرار کنن

تواننهد مهدیران بخهش منهابع انسهانی و کمی زنهدگی اجتمهاعی داشهته باشهند، می

توانند گرا میالعاده شوند فقط به این خاطر که خیلی بهتر از افراد برونروانشناسانی فوق

بهه  تواننهد کارههایی را انتخهاب کننهد کهه نیهازها را تحلیل کنند. همچنین میانسان

کهار را  تواننهد آنعمومی زیاد دارد چون نیاز دارند به خودشان ثابت کنند که میروابط

 انجام دهند.

هایی ای به یادگیری نشان دهند و چون شنوندهالعادهتوانند توجه فوقگرا میافراد درون

ز به مرور زمان، مردم خیلی بیشتر ا توانند خیلی به دیگران کمک کنند.عالی هستند می

 گذارند.کنند جز خودستایی، به آنها احترام میگرا که کاری نمیافراد برون

تنها چیزی که این افراد به آن نیاز دارند کمی جرات و شهامت برای برداشتن قهدم اول 

اند به آنهها در است و وقتی این قدم را برداشتند، همه دانشی که طی سالها کسب کرده

 اند کمک خواهد کرد.کرده پیش رفتن در مسیری که انتخاب
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 راز موفقیت که شما هم باید بدانید ۵                   

 

 

 

 

 

 

 

دارد. بعضی از  راز موفقیت فرد است و میل به دانستنهرکسی در حد خودش منحصربه

شما برای موفقیت بایهد .دانندمردم موفقیت خودشان را تعریف اصلی از راز موفقیت می

د که ضروری است. وقتی مسیر شما مشخص شد، از آن پیروی کنید مسیری را طی کنی

 .خود برسید هدف تا به
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 ها و رفتار شخصیحالت .۱

گیهرد یکهی از های عاطفی، به هر حالتی که از خهود ناآگهاه مها سرچشهمه میواکنش

ترین مراحل برای موفقیت است. اگر شما به خاطر اتفاقات دائمی و حتمی بخواهیهد مهم

زندگی خود را توسعه دهید و یا شیوه خود را تا به توانید خود و یا خود فروبروید، نمیدر 

 .راز موفقیت برسید

خود اتفهاق را افزایش دهیم. چیزهای دیگر خودبه طرز فکر مثبت برای این کار باید اول

 .شوددهید و نتیجه پایان کار بهتر میافتد. نگرش خود را در این راستا تغییر میمی
 

 را جذب کنید راز موفقیت عمالً .۲

اید. فکری ترین رازهای موفقیت این است که باور کنید آن را قبالً انجام دادهیکی از مهم

کنیهد و  جهذب شود. افکار مثبهت را بیشهترکنید درنهایت به واقعیت تبدیل میکه می

 .کنندآسایی چطور راز موفقیت را جذب میطور معجزهببینید به

 

 د را در چشم دیگران مجسم کنیدتصویر خو .۳

رویم، بلکه یک قانون به تنها ما از این مسیر پیش میمربو  به خطاهای انسانی است. نه

ترین افراد ههم اشهتباه کند. حتی موفقنام منطق وجود دارد که ما را از بقیه متمایز می

ا از بقیه متمهایز چیزی وجود دارد که آن رهرحال، یکبسا بیشتر از شما. بهکنند، چهمی

ها چه احساسی دارند و در مورد خودشان چه ها به خودشان. اینکه آنکند؛ نگرش آنمی

کنند اغلب مهم و تأثیرگذار است. بهتر است شروع کنید خود را باور کنیهد و فکری می

 .در مورد خود بزرگ فکر کنید
 

 سخت کارکنید .۴

لیت فیزیکی ابزار دیگری بهرای موفقیهت افتد، فعاجدا از ثبات عاطفی و اتفاقاتی که می

شود. شما باید اهمیهت کس فقط با حرف زدن، رؤیابافی و خوابیدن موقف نمیاست. هیچ
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بلند شدن و انجام دادن آن را بدانید. ممکن است ساده به نظر برسد، ولی یهک ویژگهی 

 .کندهست که افراد موفق را از افراد غیر موفق جدا می
 

 برنامه فعالیت .۵
 

ترین عناصری که در مسیر موفقیت وجود دارد ایهن اسهت کهه تمهایالت کی از حیاتیی

درنه ، طور خودکار و بیخود را مشخص کنید. وقتی این کار را انجام دادید، به اهداف و

ذهههن ناخودآگههاه 

هههها و شهههما روش

کارهایی کهه بایهد 

انجام شود تا به آن 

رسههید را تعبیههر 

 .کندمی

ای افراد موفق ایده

ای شروع ندارند، بر

امههها قهههدم اول را 

ریزند و شروع به آمهاده کهردن خودشهان بهرای ها یک برنامه واقعی میدارند. آنبرمی

کنند. بعضی نکاتی وجود دارد که وقتی اجرا و انجام شود، باع  بهتر شدن مشکالت می

 .شودشما می

ی بعضهی ممکهن اسهت های متفاوتی درباره راز موفقیت دارند. براافراد متفاوت دیدگاه

هرحال، بهرای خانه خوب باشد، یا یک وسیله خوب و یا تعهادل حسهاب بهانکی. بههیک

 .ها اهمیتی ندارندها ممکن است چیزهای مادی باشند که برای آندیگران این

های متفاوت در این بح ، مهم است که در مورد احساس خهود جسهتجو جدا از دیدگاه

 .بردنوان یک شخصی که افکار مثبت دارد باال میعکنید که کارایی شما را به
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 رساندهایتان میاین قوانین موفقیت شما را به خواسته

 

 

 

 

 

 
 

 

آید، اما هرکسی توانایی و قابلیت تبدیل شهدن بهه کس کامیاب و پیروز به دنیا نمیهیچ

عظمهت یها سهرافرازی، یهک ویژگهی »، ویهل اسهمیتیک فرد موفق را دارد. به قول 

ی الهی نیست که تنها افراد خاصی از آن برخهوردار انگیز، مرموز و مسحورکنندهشگفت

های از راه موفقیتهرچند مسیر« ی ما وجود دارد!باشند، بلکه چیزی است که درون همه

ی راهگشا و بنیادی برای پیمودن ایهن رسد چندین نکتهنظر میگذرد اما بهگوناگونی می

سهخن  بی به بزرگی و شکوهِ نهفته در وجودتان، بد نیستمسیر وجود دارد. برای دستیا

را مطالعه کنید و با قوانین موفقیت از دیدگاه مشاهیر جهان آشنا  بزرگان درباره موفقیت

 .شوید

 روی مسیر تمرکز کنید، نه روی نتیجه. ۱

 !«نیست مهم تنهاییبه مقصد کردن؛ سفر یعنی زندگی»، 3به قول رالف والدو امرسون

                                                           
1 Ralph Waldo Emerson 
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 کنیهد،می فکهر پیامهد بهه وقتی. کنمنمی توجه ناموفق هایپرتاب پیامد به گزهر من»

 جردن مایکل – .«کندمی خطور تانذهن به منفی ینتیجه همیشه

 بهه لزوما انگیز،شگفت زندگیِ یک» که نکنید فراموش هم را  3فونیچلو آنت یگفته این

 .«نیست نقصبی زندگیِ معنی

 نیدک توجه درست عناصرِ به. ۲

 ههر که است این مهم دارم، ثروت چقدر مرگ هنگام نیست مهم: »بود گفته جابز استیو

 نات تیک یگفته این همچنین.« امداده انجام ایالعادهفوق کار بدانم خواب، هنگام شب

 و نباشهیم مانواقعی خودِ اگر: »کنید تانگوش یآویزه هم را ویتنامی مدنی فعال   3هان

 .«دهیممی دست از را چیز همه درنیابیم، را وناکن راستیبه

 جهان و دل بها باید را آنها کرد، شانلمس یا دید تواننمی را چیزها زیباترین و بهترین»

 کلر هلن – .«کرد احساس

 

 بگذارید مایه دیگران برای!( بیشتر هم کمی حتی) کافی یاندازهبه. ۳

 

 معتقد دیکنز چارلز

 دنیها ایهن در: »بود

 از بهاری که کسهر

 دیگههههههری دوش

 انسههان دارد،برمههی

 نباید.« است مفیدی

 کننهدهدریافت فقط

                                                           
2 Annette Funicello 

3 Thich Nhat Hanh 
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 دسهتکش تان،دست هردو به توانیدنمی» مدنی، فعال و شاعر1آنجلو مایا قول به باشید؛

 .«دارید الزم توپ کردنِ پرتاب برای هم دستی بپوشانید، بالبیس

 زنهدگی کهه دیهدم خهواب در: »کنهدیم تعریف گونهاین را زندگی لذت  5جبران خلیل

 خهدمت اسهت، دیگران به خدمت اشهمه زندگی دیدم و شدم بیدار است، لذت سراسر

 !«است بخشلذت کردن خدمت دیدم و کردم

 کنیم،می عرضه دیگران به آنچه با و کنیممی اداره را زندگی آوریم،می دستبه آنچه با»

 چرچیل وینستون –.«سازیممی را زندگی
 

 شوید روروبه هاچالش با و بگیرید کاربه را استعدادهایتان. ۴

 اشناتوانی خاطربه را ماهی اگر اما هستیم، نابغه ما یهمه: »بود معتقد  4اینشتین آلبرت

 بهاور گوتهه.« اسهت احمهق کندمی فکر عمر تمام کنید، سرزنش درخت از رفتن باال در

 آن از استفاده آید،می دنیا به ایویژه استعداد با که انسانی برای لذت ترینبزرگ» داشت

 .«است استعداد

 قدرتمنهد را شهما کهه هسهتند ههاچالش این بلکه گیرد،نمی ریشه پیروزی از قدرت»

 قدرتمنهد کشهید،نمی پهس پها و خوریهدبرمی دشهواری و سهختی به وقتی. کنندمی

 شوارتزنگر آرنولد –.«شویدمی
 

 همیشه قدرشناس باشید. ۵

 در وفهور راز: »گویهدمی خوددرمهانگری هایکتاب ینویسنده  1بیتی ملودی که طورآن

 بهه را انکهار دهد،می جلوه کافی را هایمانداشته قدرشناسی. است قدرشناسی زندگی،

 .«کندمی تبدیل شفافیت و وضوح به را سردرگمی و نظم به را نظمیبی پذیرش،
                                                           

4 Maya Angelou 

5 Kahlil Gibran 

6 Albert Einstein 

7 Melody Beattie 
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 هایتاننداشته به پیوسته اگر. آوریدمی دستبه بیشتر باشید، هایتانداشته قدردان اگر»

 وینفری اپرا – .«داشت نخواهید کافی دارایی هرگز کنید، فکر

 

 باشید صبور. ۶

 ایههن عصههبانیت، زمههان در

  1جفرسون توماس یتوصیه

 در: »بگیریههد پههیش در را

 سخن از پیش خشم، هنگام

 اگهر بشهمارید، 3۱ تا گفتن

 تا هستید خشمگین خیلی

 .« شماریدب 3۱۱
 

 وقتهی تا شکیبایی یعنی زندگی» کوئیلو پائولو قول به است، مهم خیلی شکیبایی و صبر

 .«برسد فرا کارها دادن انجام برای مناسب زمانِ که

 روسو ژاک ژان –.«است شیرین آن یمیوه اما است، تلخ و سخت کردن صبر»
 

 آیدنمی دستبه آسانیبه شادی، که بدانید. ۷

 کنیهد، کوشهش بجنگیهد، بایهد آن به رسیدن برای. است فردی تالشِ یهنتیج شادی»

 جهدیت بها بایهد! کنیهد زیهرورو وجویشجست در را دنیا گاهی حتی و کنید پافشاری

 الیزابهت را این.« بگذارید نمایش به دارید، زندگی در که را هایینعمت و استعدادهایتان

 النهور. گویهدمی «بهورز عشهق کهن، شنیای بخور،» کتاب معروف ینویسنده  3گیلبرت

 .«است هدف جانبیِ ینتیجه بلکه نیست هدف شادی» داشت باور هم  3۱روزولت
                                                           

8 Thomas Jefferson 

9Elizabeth Gilbert  

10Eleanor Roosevelt  
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 را خشههههنودی و شههههادی»

 کسههی تقههدیم وآمادهحاضههر

 و ههاتالش از شادی. کنندنمی

 نشههههأت هایتههههانفعالیت

 الما داالیی – .«گیردمی

 

 است «سادگی» کار اساسِ. ۸

 حیهاتی کوچهک جزئیهات» بهود معتقهد بسکتبال، معروف مربی و بازیکن  33وودن جان

 چیهز بودن شاد برای اینشتین.« زنندمی رقم را بزرگ اتفاقات کوچک چیزهای. هستند

 بودن شاد برای ویولون؛ یک و میوه از ظرفی صندلی، یک میز، یک» نداشت؛ الزم زیادی

 « یک کتاب خوبو  !اندکافی هاهمین

 سهاختن برای نکنید فراموش هرگز»

 الزم زیهادی چیهز شهاد، زندگی یک

 اُرلیوس مارکوس – .«نیست

 

 راضوی را هموه کنید تالا نباید. ۹

 داریدنگه

: گویهدمی کوئیلو پائولو که طورهمان

 جای یک دارند، تاندوست همه اگر»

 دشهمنی اسهت بهتهر! لنگهدمی کار

 فرامهوش ههم را لیهنکلن آبراهیم یگفته این.« کند هشیارتان همیشه که باشید داشته

 .«است ترمهم دیگری چیز هر از شدن، موفق برای خودتان یخواسته: »نکنید
                                                           

11 John Wooden 
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 راضهی بهرای تهالش شکسهت، کلیهد دانممهی امها چیست، موفقیت راز دانمنمی من»

 کازبی یلب – !«است همه داشتننگه
 

 دباشی داشته ایمان بدهید، انجام توانیدمی که کارهایی و خودتان به. ۱۱

 بهود معتقهد ادیسهون توماس

 قادر که را کارهایی یهمه اگر»

 انجهام هسهتیم شهانانجام به

 مبههههوت و مهههات بهههدهیم،

 النهور ماننهد پهس!« شویممی

 از یکههی روز هههر» روزولههت

 وحشهت آنها از که را کارهایی

 پیش»: گویدمی نیویورکی کارآفرین  33گودین سِت که طورهمان و.« بدهید انجام دارید،

 .«کنید ممکن را غیرممکن و یدبرو

 دراکر پیتر –.«است آن کردن خلق آینده، بینیپیش راه بهترین»
 

 باشید داشته اشتیاق هم باز و اشتیاق اشتیاق،. ۱۱

 کهردن، اقهدام و آوردمهی تردیهد و شک تنبلی: »است گفته کارنگی دیل که طورهمان

 غلبهه هایتانترس بر توانیدنمی نکرد فکر و نشستن با. دارد همراه به جسارت و اعتماد

 ینویسنده و معمار 33رایت لوید فرانک با شاید.« بدهید انجام کاری و بروید بیرون. کنید

 تمهام بها بایهد باارزش، چیزی به دستیابی برای: »بود معتقد که باشید موافق آمریکایی

 .«بشوید غرق آن در وجود

 اینشتین آلبرت – !«کنجکاوم نهمشتاقا فقط ندارم، ایویژه استعداد هیچ من»

                                                           
12 Seth Godin 

13 Frank Lloyd Wright 
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برای موفق شدن 

 مثبت بین باشید

 

در تمامی امهور زنهدگی 

سعی کنید مثبهت بهین 

باشید تا اثرات آن را در 

تمام ابعاد زندگی روزمره 

 .خود مشاهده نمایید

اغلب خواسته های واقع بینانه قابل دستیابی و عملی هستند، اما اگر به خودتان اجهازه 

ید شوید و دست از تالش بردارید، بعید است که بتوانید آرزو هایتان را تحقق دهید نا ام

دائم عذر و بهانه مهی  .بخشید. در واقع این احتمال می رود که اصال کار را شروع نکنید

آورید؛ کارها را به تعویق می اندازید؛ از رو به رو شدن با جزئیات مشکل طفره می روید 

هم فرصتی مناسب ایجاد نمی کنید که کار شهروع شهود یها و عموما هرگز حتی یک بار 

 .برسد هدف به

در نظر بگیرید. بهه  چار چوب فکری صحیح و کارآمدخیلی مهم است که برای خود یک 

خودتان اجازه ندهید که درباره نتیجه کار بدبین باشید. نگذارید ذهنتان به دنبال پهیش 

د، شروع کارها را بهیش از حهد بهه فرض هایی برود که از شکست شما حکایت می کنن

 .تأخیر می اندازند و یا باع  نیمه تمام رها کردن کار می شوند

در عوض راجع به هدف خود بیندیشید؛ تمام نکات مثبتی که در اختیار دارید و به شهما 

کمک می کنند بررسی کنید، ببینید تا کجای کار پیش رفته اید و مجسم کنید وقتی در 

 !رید به دست بیاورید چه لذتی خواهید برددا وآرز نهایت آنچه



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

80  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

تمام لحظات باشکوهی را در نظر آورید که خودتان با دیگران پس از تحقهق آنچهه مهی 

خواسته اید، با وجود تمام موانع، و با وجود تمام سختی ها سپری خواهید کهرد؛ و بعهد 

کهاری نیسهت کهه  مثبت اندیشی .تمام دالیل خود را برای موفقیت در این راه بنویسید

فقط از عهده افراد مثبت بر می آید. اتفاقا موضوع کامال بر عکس است. مردمهان مثبهت 

 .چنین هستند چرا که مثبت اندیشی را برای خود انتخاب گرده اند
 

 از معاشر  با کسانی که افکار و کالم منفی دارند بپرهیزید

اس بدی دارید یا از رویارویی با اگر در مورد موانع و پستی ها و بلندی های راهتان احس

شده اید، هرگهز دور و مسائل و مشکالت مربو  به آنچه می خواهید دچار ترس و واهمه 

بهه دنبهال کسهانی  زنهدگی در .بر کسانی که این افکار منفی را تایید می کنند نگردید

حسهاس کنند ا باشید که به خوبی می دانید شما را برای این کار مهیا و به شما کمک می

 .مثبتی نسبت به آنچه در پیش دارید پیدا کنید
 

 خواسته های خود را با صدای بلند بر زبان آورید

اگر می خواهید به چیزی ایمان بیاورید، الزم است با صدای بلند آنرا بر زبان آوریهد. بها 

لحنی قاطع، مشخص و معلوم چگونگی آنرا برای خود بگویید. به دالیل بسیار زیادی، اگر 

خههود را بههه صههورت زمههان حههال و در قالههب جمههالت مثبههت بیههان کنیههد، لمههات ک

بلکهه بهه جهای آن ” نیسهتم ……من “شما بیشتر خواهد شد. نگویید:  موفقیت احتمال

پس عبارتی را پیدا کنید که آنچهه را مهی .”. هستم…من “گوید:  عبارتی بسازید که می

خواهید به صورت مثبت در خود جای دهد، طولی نخواهد کشید که خودتان را در حهال 

عباراتی را که انتخاب می کنید تا به .اندیشیدن به شکلی که می خواستید خواهید یافت

بر زبان آورید.  باید بارها و بارها تا جایی که می توانیدخودتان بگویید، هر چه که هست، 

را تکرار کنید. این کار یکی از سن  بناهای  عبارات تاکیدی دست کم روزی چند بار این

اصلی و اساسی تفکر مثبت است، چرا که افکار مثبت از این طریق جا مهی افتنهد و بهه 

 .صورت مداوم تکرار و تایید می شوند
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 هاهنر حفظ انگیزه                    

 

 

 

 

 

 

 

نشدنی فعالیتی را شهروع اید که با اشتیاقی شورانگیز و وصفحال چند نفر را دیدهتا به 

اند به تدریج سرد شده رو شدهها و موانع کار روبهاما پس از مدتی که با واقعیت اند،کرده

  این افراد گاهی اوقات در اثر یک اتفاق، مثلتیاقی برای ادامه مسیر ندارند...و دیگر اش

های موفقیت یا ا یک دوست، شرکت کردن در یک کالس آموزش تکنیکت کردن بصحب

اند. ای به یک باره انگیزه بسیار باالیی برای موفق شدن پیدا کردهیک تفکر آنی و لحظه

مسیر موفقیت یک جاده تمهام دانند که جاست که این گونه افراد اغلب نمیاما نکته این

ی بسیاری برای رسیدن به مقصد نههایی گهذر هاآسفالت نیست و گاه باید از پیچ و خم

است و پس  تخیلگیرد یک چه در ذهن شکل میشناسان معتقدند که ابتدا آنروانکرد.

گاه امید در صورت اسهتمرار و آن امیدو سپس آرزو به  آرزواز مدتی آن تخیل تبدیل به 

تفکهر )  .اشتیاق، سوخت الزم بهرای موفقیهت اسهتشود. تبدیل می اشتیاق سوزانبه 

توان گفت که انسان بهرای اگر بتوان انسان را به یک اتومبیل تشبیه کرد می ( انگیزشی

رسیدن به موفقیت همان قدر نیازمند شور و اشتیاق است که اتومبیل بهه بنهزین بهرای 

 حرکت.
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ما شور و شوق خود را به " نویسد: نویسنده مشهور برزیلی در این باره میائولوکوئیلیو پ

خهوریم از بهه آن برمی های کوچک و الزمی که در مسیر مبارزه درسهت،کستدلیل ش

کنیم که شوق یک نیروی برتر اسهت کهه بهه سهوی دهیم و چون فراموش میدست می

که بفهمیم به ایهن ترتیهب و بدون آن گذاریم از دستمان برود،رود میپیروزی نشانه می

 "ایم.مان را از دست دادهمعنای حقیقی زندگی

شاید گفته شود که از دست رفتن اشتیاق امری غیرارادی و خارج از کنترل بشر اسهت. 

هایی که مایلند سررشهته این گفته شاید برای افراد معمولی درست باشد اما برای انسان

توان با اما چگونه میداشته باشند، فقط یک بهانه است. همه امور زندگی خود را در دست

بمانهد   ها فعالیت سازنده و مثبت در دنیا نیمه تماممیلیون ود،شاین معضل که باع  می

   دارد:وجود چهار شیوهرد؟ برای این کار مقابله ک

                                                                                                               
زمهانی را کهه کهودک بودیهد و تهازه  نخست باید ترس از شکست را در هم شکسوت.

آید چند بار زمین خوردید خواستید راه رفتن را بیاموزید به خاطر بیاورید. یادتان میمی

تا راه رفتن را آموختید؟ فکر کنید اگر در آن زمهان بعهد از چههار بهار زمهین خهوردن 

نهون چهه دادیهد ههم اکاشتیاقتان را برای تالشی دیگر و ایستادنی دوباره از دست می

بایسهتی چههار دسهت و پها راه که االن در سن بلهوغ ههم میافتاد؟ جز ایناتفاقی می

آموزنهد بسهیار رفتید؟ اما خوشبختانه تعداد افرادی که راه رفتن را در کهودکی نمیمی

قدر که مسایل روانی شکست، بر آنان تاثیرگذار تر از آناندک است زیرا کودکان کوچک

آموزیم که باید از شکست وحشت کنیم و از هر بزرگسالی به خود می باشد. اما چرا ما در

مطمئنا این چیزی جز یهک نگهرش غلهط  ها شکست دیگر بسازیم. شکست کوچک ده

نیست که از سوی جامعه و اطرافیان به مرور زمان به ما تحمیل شده است و البتهه ایهن 

 نگرش مانند هر نگرش غلط دیگری قابل تغییر است.
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بها یهادآوری  این است که باتری انگیزا خود را مدام شارژ کنیم. چگونه؟ روا دوم

هدف اولیه و تجسم خالق به طور مکرر، یعنی تصهویر موفقیهت نههایی را در ذهنمهان 

ببینیم و با آن زندگی کنیم و مطمئن باشیم که آن تصویر در دنیای واقعیت اتفاق خواهد 

 ف خود دلسرد نشویم.افتاد. البته اگر کمی تالش کنیم و از هد
 

سومین روا این است که گاهی باید در کنار توجه به کیلومترهای باقی مانده از راه، 

و هر گاه تنبلی و ناامیدی به سراغمان آمد از خود به مسیر طی شده هم نظری بیندازیم 

م ام، حاال حیف نیست که کارم را نیمه تمهاجای راه با زحمت فراوان آمدهتا این”بپرسیم 

 دهد.این پرسش به شما نیرو و انگیزه الزم را برای ادامه مسیر می“ بگذارم؟
 

و همهه  اید ی  قلم و کاغوذ برداریودکه هر گاه دیدید واقعا دلسرد شدهو آخر این

چیزهایی را که از نیمه تمام گذاشتن کهار 

شود، در یک ستون بنویسید. نصیبتان می

ها و در سهههتون مقابهههل تمهههام لهههذت

ردهایی را که از ادامه دادن کار تا به دستاو

آخر چه به لحاظ مادی و چهه معنهوی بهه 

بنویسید. اگر کفه ترازو  آوردید،دست می

به نفع سهتون اول سهنگینی کهرد شهما 

اید و شاید هدفتان را اشتباه انتخاب کرده

بهتر باشد در جهت تغییر مسیر و افتهادن 

به جریان صحیح زندگی گام بردارید، امها 

گر مواهب ادامه دادن کار بیشتر بهود بهر ا

گاه با روی همین مواهب تمرکز کرده و آن

 قدرت تمام به کار خود ادامه دهید.
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 شکست سرچشمه رشد و موفقیت است

 

 
برکسی پوشیده نیست که بزرگترین ترس اغلب ما، ترس از شکسهت اسهت. ولهی اگهر 

 شکست یک اتفاق خوب باشد چطور؟

شکست  »، یکی از بزرگ ترین دانشمندان تاریخ در این رابطه می گوید: آلبرت انیشتن

 «.یک پیروزی در حال پیشرفت است

نیز بارها در طی مسیر خود با شکست مواجه شده انهد.  بزرگترین دانشمندان و محققین

توانایی برخورد با شکست ها و ترس ها رهگشای بزرگترین تغییرات در زندگی و تجارت 

در ادامه به بررسی پنج نکته می پردازیم که چرا الزم است که هر شخص و ههر .ما است

شهد. چهرا کهه ایهن شکست را داشته با تجارتی در طول مسیر رسیدن به هدف، تجربه

 .همراه باشید مابا .سرچشمه رشد و موفقیت است موضوع
 

 شکست باعث ایجاد تغییرا  غیر معمول می شود -۱

برای باخت و یا سهکویی باشهد بهرای  منتهی شود به راهی شکست می تواند در نهایت

بسهتگی  پیروزی. رشدی که هر شخص پس از شکست اولیه می کند کامال به خود فهرد

اگر کارها آنطور که برنامه ریزی کرده اید پیش نرود بسیار محتمل اسهت کهه بهه  دارد.

را برای ادامه کار از دست بدهید. اما در عین  فردی سرخورده تبدیل شوید و اشتیاق تان

حال می توانید از شکست به عنوان یک راه کار برای تغییر نگهرش، سهاختار فکهری و 

 .کشف مسیر های جدید استفاده کنید
 

 می کند شکست شما را قوی -۲

http://digiato.com/article/2014/11/11/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://digiato.com/article/2014/11/11/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
http://digiato.com/article/2014/11/11/%d8%b4%da%a9%d8%b3%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%da%86%d8%b4%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%88-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
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اثر شکست بر شما مانند پینه بستن پوست است و یک الیه محافظ ایجاد می کنهد. بهه 

این الیه محافظ برای جلوگیری از ضربه نیاز داریم. چرا که پوست نازک به راحتی زخمی 

 .و کمک می کند بدون ترس وارد میدان شوید می کند می شود. شکست شما را قوی تر
 

 شکست پیوسته عز  نفس را چ  می کند -۳

خاکی و صادق بودن در دنیای امروز تجارت یک چالش محسوب می شود. وقتی موفقیت 

های پی در پی را در کسب و کار خود تجربه می کنید و تجهارت شهما را در سهرازیری 

یهد پیشرفت قرار می گیرد، ممکن است به خود غره شوید و باد به غبغبتان بیفتد. اما با

جهت جلوگیری -مواظب باشید که این موفقیت های طوالنی مدت منجر به عدم صداقت 

نشود. در این صورت شما برده موفقیت خود خواهید شد و بی  -از شکست به هر قیمتی

آن که متوجه باشید هر کاری برای ماندن در صهدر انجهام خواهیهد داد. کارههایی کهه 

ستی ها و شراکت ها از بین می رود. خانواده ها هیچگاه فکرش را نمی کردید. کم کم دو

از هم می پاشد و زوال از همان جا آغاز می شود. البته شاید حساب بانکی کمهی دیرتهر 

 .این زوال را تجربه کند

شکست در وقت نیاز شما را فروتن می کند و کمک می کند که فراموش نکنید که از کجا 

 .زمایش قرار می گیریدآمده اید و بدین ترتیب مرتب در بوته آ

 ایجاد می کند« آهان!»شکست لحظه های  -۴

شکست باع  می شود بعضی چیزها باالخره دیده شوند، کشف شوند و یا فهمیده شوند. 

آن موضوع را درک می « آهان»لحظه ای که هرگز اتفاق نیفتاده و شما در نهایت با گفتن 

 کنید. اما چرا؟

اله پیچیده ریاضی اسهت. فهمیهدن آن در نگهاه اول این دقیقا مانند حل کردن یک مس

از »دشوار است. اما بعد از کمی فکر کردن، ناگهان چیزی در شما جرقه می زند و جواب 

 .به ذهنتان خطور می کند« هیچ جا
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نیامده بلکهه سرچشهمه آن جهایی در « از هیچ جا»اما واقعیت این است که این جواب 

ها و شکست ها در آن جمهع شهده. نتیجهه ایهن  اعماق ذهنتان است که مجموعه ترس

جرقه ذهنی مانند یک انفجار پر انرژی است که محدودیت های ذهنی را می شکند و به 

 .راه کارهای خالقانه و دید نو و تازه نسبت به مسائل منجر می شود

 

 شکست موفقیت کارآفرین را تسریع می کند – ۵
 

شکست شما را برای آنچه 

د آماده می در پیش رو داری

کند. کارآفرینان تقریبا هر 

روز با مسائلی مواجهه مهی 

شوند که از الزام دانسهتن 

آنها آگاهی ندارند. شکست 

ها به دلیهل غیهر مترقبهه 

بودنشان سرعت یهادگیری 

این مسائل را بیشهتر مهی 

کننهد. از چهه راه دیگهری 

میتوانید چیزهایی را که از 

الزام دانستن آنها آگهاهی 

بگیرید؟ این ها ندارید یاد 

نکاتی هسهتند کهه هرگهز 

نمی تهوان آنهها را برنامهه 

 .ریزی کرد
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 مقاومت دربرابر شکست
 

قانون جذب به ما می گوید که در زندگی به همان چیزهایی می رسیم که بهر روی آنهها 

و به آن انرژی می دهیم. چه بخواهیم و چه نخواهیم به ههر چیهزی کهه  تمرکز می کنیم

فکر کنیم در زندگی برایمان متجلی خواهد شد.به عبارت دیگر بر روی ههر چیهزی کهه 

 تمرکز کنیم آن را به زندگیمان فرا خوانده ایم.

 وند شگفت زده می شوند. آنهابیشتر افراد زمانیکه در مورد قانون جذب مطالبی می شن

کار عجیبی است . چیزهایی که در ذهن مجسم می کنند،می کنند که ایجاد حقیقی تصور

من می توانم هر کسی که می خواهم باشم، می توانم هر کاری که مهی خهواهم انجهام "

واقعاً فوق العاده است. من آمهال و آرزوههای  "دهم، و به هر چیزی که می خواهم برسم

انجام دهم این است که با فکر کردن به آنها از هسهتی زیادی دارم و تنها کاری که باید 

 بخواهم که آنها را دراختیار من بگذارد.

هفته ها می گذرد و فرد به چیزهایی که خواسته نمی رسد. از خود می پرسد پهس چهرا 

آرزوهایم برآورده نشدند؟ من آنها را در ذهن خود به تصویر کشیدم، پس چرا بهه آنهها 

 نرسیدم؟

جذب چه اشکالی پیدا کرده، من آرزوهایم را گفتم ولی عملی شهدن آنهها را این قانون 

 نمی بینم؛ آیا آرزوهایم زیاد بودند و یا من نتوانستم آنها را به خوبی سفارش دهم؟

اگر ما یک بار دیگر با دقت بیشتری معنای قانون جذب را بخوانیم می بینیم که مها ههر 

ی آن تمرکز کنیم به زندگی مان وارد می شود، چه چیزی را که به آن توجه کرده و بر رو

 بخواهیم و چه نخواهیم!

بنابراین چرا بیاییم و توجه و انرژی مان را صرف فکر کردن به چیزهایی کنیم کهه نمهی 

 خواهیم در زندگی مان وجود داشته باشند؟ این کار بی معنایی است.

http://rabete.blogsky.com/1387/03/17/post-19/
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چنین مسائلی فکر می کنهیم. بهه  اما در دنیای واقعی این اتفاق می افتد و همه ی ما به

زمانی کهه ندگی خود با مشکل مواجه می شویم.همین دلیل است که بعضی وقت ها در ز

همهان فکهر ماسهت  دلیل ی کارها نگاه می کنیم، متوجه می شویم که نتیجه و دلیل به

 واقعیت زندگی است. ونتیجه

شدت تمایل دارید کهه مثال فرض کنید در حال حاضر مقروض هستید. شما به  نبه عنوا

پولدار شده و تمام بدهی هایتان را پرداخت نمایید؛ اما بیش از هر چیز احساس بدبختی 

می کنید و به عدم رضایت خود از زندگی فکر می کنید. شاید بدانید که چه چیزی مهی 

خواهید و بدانید که باید چه چیزهایی را تغییر دهید، اما همه ی انهرژی و توجهتهان بهر 

جمع کردن پول، کمتر خرج کردن و کاهش صورتحساب ها صرف می شود!!! تمهام روی 

انرژی شما بر روی قرض هایتان منعکس می شود و نمهی توانیهد توجهه کهافی بهر روی 

چیزهایی که می خواهید داشته باشید. به همین دلیل نمی توانید سفارش های خود را از 

 عالم هستی به درستی بخواهید.

رایش داریم که از ابتدا در نتیجه ی کارهایی که انجام مهی دههیم زنهدگی ما انسان ها گ

کنیم. ما معموالً اثر و نتیجه ی تمام تجربیاتی که در زندگی بدست می آوریم را با خهود 

به دوش می کشیم. به همین دلیل زمانی که انرژی خود را صرف نتیجه می کنیم، قهانون 

غان می آورد که در ذهنمان می گذشته، درسهت جذب هم برای ما همان چیزی را به ارم

 مانند یک چرخه ی علت و معلولی حقیقی.

به عنوان مثال فردی را تصور کنید که مدام در مورد بیماری صحبت می کند. ایهن امهر 

اصالً اتفاقی نخواهد بود که او نسبت به دیگران بیشتر مریض شود. همین مطلب در مورد 

گرفتار می شوند نیز تعمیم پیدا می کنهد. آنقهدر بهه عهدم کسانی که در روابط ناموفق 

موفقیت خود فکر می کنند که مدام روابط ناموفق بیشتری در زندگی شهان اتفهاق مهی 

 افتد و مجبور می شوند که یکی پس از دیگری به روابط آزار دهنده ی خود پایان دهند.
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ی را دارد. او بها دیهد از سوی دیگر می توان گفت که یک فرد موفق نیز شرایط مشهابه

مثبت به جامعه نگاه می کند، از نعمت هایی که در زندگی دارد بهرمند می شود، با شور و 

اشتیاق زیاد به زندگی ادامه می دهد و هر روز چنین تجربهه ههایی را در زنهدگی خهود 

 تکرار کرده و شادی و رضایت بیشتری را به زندگی خود دعوت می کند.

ت که افراد موفق در استفاده از قانون جذب خوب عمل مهی کننهد و این بدان معنا نیس

مردم ناموفق در استفاده از قانون جذب ناتوان هستند. هر انسانی که بتواند فکهر کنهد، 

خودبه خود این قابلیت را پیدا می کند که از این قانون به نفع خود بههره ببهرد و نبایهد 

قابلیت بهرمند هستند. تنها چیزی که سبب فراموش کرد که همه به طور مساوی از این 

ایجاد تفاوت می شود این است که برخی به درستی از جذب استفاده نمی کننهد؛ تنهها 

کاری که باید انجام دهیم این است که یاد بگیریم چگونه می توانیم از قانون جهذب بهه 

 نحوی بهره ببریم که واقعیت های شیرین تری را به زندگی مان بیاورد.

خود را تغییر دهیم. برای رسیدن بهه  دایره ی فکریای تغییر شرایط فعلی می بایست بر

بایهد در ذهنمهان  ایهده ی موفقیهترا در ذهن خود بکاریم.  نهال موفقیتموفقیت باید 

بهاردار متولد شود، و قصد و نیت رسیدن به آن را در ذهن خهود پهرورش دههیم. بایهد 

 شویم. موفقیت

کاری که باید انجام دهم این است که به عنوان مثال فکهر کهنم  شگفت انگیز است. تنها

البته نه به  که او آرزوی من متحقق می گردد!!!ثروتمند می شوم و چیزی نخواهد گذشت 

این سرعت! فکر به تنها کافی نیست تا شما ثروتمند شوید. شما باید خودتهان نیهز بهه 

 سمت چیزهایی که می خواهید حرکت کنید.

باید به سمت آن  عشق می خواهیدباید به سمت آن حرکت کنید.  خواهید؟ موفقیت می

باید توجه، تمرکز و انرژی خود را به امیالی که دارید بدهید تا قانون جذب  حرکت کنید.

 آنها را مرتب و ردیف کرده و برایتان متجلی سازد.



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

90  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

رده ام بگذارم، چه اما اگر من تمام انرژی خود را بر روی کار جدیدی که به تازگی آغاز ک

رود و بهه نتیجهه نمی شود اگر همه چیز یک مرتبه خراب شود و هیچ چیز درست پیش 

دلخواهی که می خواهم نرسم؟ و یا در مسائل عشقی مورد لطف و محبت طهرف مقابهل 

 قرار نگیرم؟

باز می دارند. البته اصالً اشکالی  پیشروی به سمت جلواین ها افکاری هستند که ما را از 

ندارد که شما طرف منفی قضیه را نیز در نظر بگیرید، اما نباید اجازه دههیم کهه افکهار 

منفی خط مشی زندگی مان را برایمان تعیین کنند. ما باید بدون توجه به مسائل جهانبی 

یمان پیش برویم. همچنان که جلو می رویم ممکهن اسهت حتهی اشهتباه به سوی رویاها

الت و کی نیز برخورد کنیم اما این نحوه برخورد ما با مشهکنیم و به موانع غیر قابل گذر

سختی ها هستند که ما را به نتیجه نزدیک تر می کنند و سبب می شوند که سهرعتمان 

نسبت به گذشته بیشتر شود. در مورد شکست چطور؟ شکست چطور می تواند به ما در 

 موفقیت کمک کند؟

خیلی جالهب ر حقیقت چه معنایی دارد.ه شکست دبرای شروع ابتدا باید متوجه شویم ک

هایی که ما خودمان در زنهدگی بدسهت مهی آوریهم و  محاسبه موفقیتاست طریقه ی 

موفقیت هایی که دیگران در زندگی بدست می آورند را با هم مقایسه کنیم. ما از حساب 

و  مقیهاس موفقیهتبانکی، متراژ ملک و امالک، حیطه قدرت، و پولدار بودن به عنهوان 

را به درسهتی نمهی  موفقیت حقیقیکست استفاده می کنیم اما به واقع معنا و مفهوم ش

 دانیم.

شکست و موفقیت مقیاس هایی برای اندازه گیری داشته ها و نداشته ها نیستند، این دو 

امر را نمی توان با توجه به اندازه ی مایملک تخمین زد و چیزهایی نیستند که با انهدازه 

 آنها بتوان در موردشان قضاوت کرد.گیری و نگاه به 
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و  "داربهی"او در مهورد آقهای  "چگونه پولدار شویم"با عنوان  ناپلئون هیلدر کتاب 

اینطور می نویسد که: عموی داربی تب طال می گیرد و  "ن تا ثروتمند شویکَبِ"داستان 

بنهدد و بها  او شر  میکند.بِ طالزمینها را برای یافتن  به سرزمین وسترن ها می آید تا

حرص و هوس او بهرای یک بیل و کلن  آماده به کار می شود. کار خیلی سختی بود اما 

پس از هفته ها زحمت و مشقت او رگه هایی از سن  درخشان را پیدا می  طال زیاد بود.

کند. او نیاز به ماشین آالتی داشت که سن  را از اعماق زمین به سهطح بیاورنهد. او بهه 

فره هایی که در معدن چال کرده بود، خاک می ریزد. از همان راهی کهه آرامی بر روی ح

آمده بود به خانه ای در ویلیامزبورگ، مری لند باز می گردد و جریان را با اقهوام و چنهد 

تن از همسایه هایش در میان می گذارد و به کمک آنها پول کافی بهرای خریهد ماشهین 

را خریداری می کنند و به مکهان مهورد نظهر  آالت را جمع کرده، دستگاههای مورد نیاز

انتقال می دهند. داربی نیز به همراه عمویش به معدن می رود و با وی مشغول به کار می 

پیدا می کنهد. شهواهد  استخراج می شود و به کوره ی ذوب انتقال اولین ارابه طالشود. 

و هستند! فقهط چنهد که آنها دارنده یکی از غنی ترین معدن ها در کلراد ثابت می کرد

ارابه از آن طال الزم بود که آنها بتوانند تمام بدهی های خود را صاف کنند. بعهد مهابقی 

حفاری همین طور پایین تر مهی دست می آوردند از آن خودشان بود.سود کالنی را که ب

رفت! و امید خانواده ی داربی نیز همچنان بیشتر و بیشتر می شد. ناگهان اتفاقی افتهاد، 

خالی شده  کوزه ی طالگه ی ایجاد شده از طال محو شد. آنها به آخر راه رسیده بودند و ر

بود. آنها همچنان به حفاری ادامه می دادند و ناامیدانه تالش می کردند تا اثهری از طهال 

 پیدا کنند، اما فایده نداشت.
 

 نرایتاً تصمیم گرفتند که کار را متوقف کنند.

خریداری کرده بودند تنها به چند دالر به یهک خهرده فهروش  آنها دستگاه هایی را که

بعضی از خرده فروش ها احمق هسهتند فروختند و قطاری گرفتند و به خانه باز گشتند. 

او با یک مهندس معدن مشورت کرد تا نگاهی به معدن بینهدازد و یهک  اما این یکی نه.
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ژه به این دلیل بهی نتیجهه سری محاسبات آماری انجام دهد. مهندس معتقد بود که پرو

مهی آشنا نبودند. محاسبات او نشان می داد کهه  "خط گسل"مانده که مالکین معدن با 

. این متر پایین تر از جایی که داربی ها کنده بودند پیدا کرد 3توان آثاری از طال را تنها 

استخراج  مرد خرده فروش توانست باجایی بود که آنها به طال رسیدند.مکان دقیقاً همان 

فقط به این دلیل که می دانست قبل از تسلیم شهدن طال به میلیون ها دالر پول برسد؛ 

 مشورت کند. ) محمد نظری گندشمین ( باید با یک متخصص
 

 خوب آیا این شکست است؟

این پروژه شکسهت اگر از نظر داربی ها به این موضوع نگاه کنیم، می توانیم بگوییم که 

دست از کار کشیدند و رویایشان را فراموش کردند، در حالی که تنها خورده چراکه آنها 

متر با تحقهق هدفشهان فاصهله  3

؛ امها نمهی تهوان شکسهت داشتند

واقعی را در محتوای حقیقی زندگی 

داربی ها به عنوان مردودیت کامهل 

می بینید که داربهی  در نظر گرفت.

را از طریق پافشاری درس موفقیت 

ز زندگی خهود در دوره ی کوتاهی ا

یاد گرفت و آن را در تمام کارهایی 

که بعدها تصمیم به انجام آن گرفت 

به کار برد؛ و در نهایت داربی در رده 

نفر اولی در جهان قرار داد کهه  5۱ 

در زمان خود باالی چندین میلیهون 

دالر در فروش بیمه ی عمهر سهود 

 کرد.
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 پس شکست چیست؟

. این در حالی است که عدم توانایی در ایجاد شکست حقیقی عادت به تسلیم شدن است

ایده های نو و اتخاذ تصمیم های جدید به عنهوان بزرگتهرین مهانع در راه رسهیدن بهه 

 موفقیت محسوب می شود.

در طول تاریخ در دنیای تجارت و دانش ما از کنار هم قهرار دادن اراده و پافشهاری بهه 

دارند که در دنیا برشکست شده انهد؟  الگوی موفقیت می رسیم. چند میلیون نفر وجود

آزمایش کردند و شکست خوردند تا به نتیجه ای که دنبالش بودند  بلو  ادیسونچند بار 

 رسیدند؟

تنها با اشتیاق و ایمان است که می توانیم خود را به نیروی پافشاری تجهیهز کنهیم. بها 

است که سهفر مها بهه  ایمان است که می توان قانون جذب را احضار کرد و در این حالت

 سمت موفقیت تحقق می یابد.

شما چه قانون جذب را متوجه شوید چه نه، باید عادت فکر کردن بهه حقهایق را از سهر 

 بیرون کنید. )مگر اینکه حقیقت همان چیزی باشد که می خواهید به آن برسید(

در ذهن به تصویر برای ایجاد تغییر و تحول در شرایطتان باید اراده کنید، آرزوهایتان را 

بکشید، و با ایمان 

اشتیاق به سوی و 

 آنها گام بردارید.

برای رسیدن بهه 

موفقیت باید ابتدا 

هههدف خههود را 

درک کنید و بعهد 

بهههه آن ایمهههان 

 بیاورید.
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 نکته را فراموا نکنید ۱۱پس از شکست این 
 

تر بودم، وقتی وقتی جوان  

اوضاع خوب و آنطهور کهه 

دوسههت داشههتم پههیش 

توانستم رفت واقعاً نمینمی

درسهههههههههههی از آن 

توانسههتم بههه نمی.بگیههرم

اما، ه درس بگیرم.تصویر بزرگ نگاه کنم و بتوانم از پیشامدهای بدی که برایم اتفاق افتاد

یزهایی زیادی از توانید چرود، میخواهید پیش نمیهر بار که اوضاع زندگی آنطور که می

توانیم بکنیم این است کهه وقتهی اوضهاع یکی از بهترین کارهایی که میآن یاد بگیرید.

 رود، به همه ماجراهایی که اتفاق افتاده خوب فکر کنیم و تاهای ما پیش نمیطبق برنامه

تونیم از همه تجربیاتمان درس بگیریم و خودمان را برای موفقیت در آینهده جاییکه می

 آماده کنیم.

 درسی که باید از شکست بگیریم: 3۱

 

. واقعاً چیزی به اسم ۱

شکست وجود نودارد. 

بله، ممکن است اوضاع 

بد پیش برود یا مطهابق 

برنامه ما پیش نرود اما 

واقعاً چیهزی بهه اسهم 

نهدارد شکست وجهود 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/21710/%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-10-%D9%86%DA%A9%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF
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زیرا همیشه یک دلیل خوب برای خوب پیش نرفتن اوضاع و درسی برای آموختن از آن 

 افتهد بهه صهالح شهما خواههد بهود.وجود دارد. در طوالنی مدت، هر اتفهاقی کهه می

 

خواهید، هیچوقت آنطور که شما دوست دارید انجام . اگر به دالیلی اشتباه چیزی را می3

 نخواهد شد.

ها برای موفقیهت در آینهده ترین انگیزهاین واقعیت بعنوان یکی از قوی توانید از. می3

استفاده کنید که اول کار، اوضاع آنطور که شما دوست دارید پهیش نرفتهه اسهت. اگهر 

 تصمیم بگیرید که به همه چیز درست نگاه کنید، اشتیاقتان برخواهد گشت.

 دههههد.تکار، تعههههد و تهههالش نتیجهههه می. همیشهههه و در همهههه جههها پشههه1

. بعد از اینکه چیزی برخالف میل شما پیش رفت، اگر تصمیم بگیریهد کهه از آن درس 5

خواستید انجام دهید معطوف کنید )به جهای بگیرید و توجهتان را به ارتقاء کاری که می

ای بهتهر مالحظههاینکه خسته و ناامید شوید(، خواهید دید که عملکردتان به طرز قابل

 کنیهههههههههد.پیشهههههههههرفت می شهههههههههود و در کارتهههههههههانمی

 

. بعد از شکست، سه کهار 4

توانیهد انجهام خوبی که می

( 3دهیههد اینههها هسههتند: )

دالیل شکستتان را بررسی 

( 3( درس بگیرید )3کنید )

اگر چیزی است کهه واقعها 

کنیهد خواهید و فکر میمی

باید آن کار را انجام دهیهد، 

 بالفاصله دوباره تالش کنید.
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کهردن و . امتحان کهردن، ریسهک 1

موفق نشدن خیلی بهتر از این اسهت 

که فقط عقب بنشینید و به این فکهر 

کنید که اگر شکسهت بخوریهد چهه 

 خواهد شد.

 

. تنهها نتیجههه بههدی کههه شکسههت 1

تواند داشته باشد این اسهت کهه می

انگیهزه دوبهاره امتحهان کهردن را از 

 دست بدهید.

 

. هیچ نیازی بهه خجالهت کشهیدن 3

در جهایی از  نیست زیرا همه آدمهها

خورند. فقهط زندگی خود شکست می

 اید.شما نیستید که شکست خورده

 

اند. چیزهایی که دوست دارید ها در نتیجه یک شکست ایجاد شدهخیلی از پیشرفت  .3۱

را دنبال کنید. چیزی برای از دست دادن ندارید و تازه خیلی چیزهای عالی بهه دسهت 

 خواهید آورد.

 زندگی کنید. امروز بهتر از دیروز

 

  اید؟ افکار و نظراتتان را برای دیگران بیان کنید.هایی از شکست گرفتهشما چه درس
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رابطه تنبلوی و تورس بوا 

 !موفقیت

اگر به طول زندگی خود تا بهه  

امروز نگاه کنیهد، متوجهه مهی 

شوید خیلی وقت ها بوده است 

که آرزو داشته اید شهجاع تهر 

باشید، بیشتر به خود اعتمهاد و 

کمتر احتیا  و دو دو تها چههار 

کنید تا بتوانید تغییرات مهورد 

ود نظر را در زندگی خود به وجه

بیاورید. خیلهی از مهردم ایهن 

حسرت ها، تهرس و آرزوهها را 

دارند. بیشتر آنها معتقدند اگهر 

زمان به عقب بر می گشت حتما 

با خطرپذیری بیشهتری کهار و 

 .زندگی می کردند

به طهور اغلب اوقات می دانیم چه می خواهیم اما هنوز آن را انجام نداده ایم. چرا؟ زیرا 

وضع موجود با اینکه و می ترسیم نقطه ضعف هایمان رو شوند. ذاتی محافظه کار هستیم 

خیلی رضایت بخش نیست اما راحت تر، کم خطرتر و بی دردسرتر به نظرمان می رسهد. 

تحیقات ثابت کرده اند برای انسان بسیار راحت است در همین وضعیت موجهود بمانهد، 

تغییراتی در زندگی ایجاد دهانش را ببندد و به همان روش همیشگی پیش برود تا اینکه 

یا حرف هایش را بازگو کند. وقتی با خود حساب می کنیم تغییرات در زنهدگی تها چهه 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/55999/رابطه-تنبلی-و-ترس-با-موفقیت
http://www.bartarinha.ir/fa/news/55999/رابطه-تنبلی-و-ترس-با-موفقیت
http://www.bartarinha.ir/fa/news/55999/رابطه-تنبلی-و-ترس-با-موفقیت
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اندازه می تواند ما را آسیب پذیر کنند یا موجب شکست شوند، به طهور داتهی گهرایش 

 .داریم در همین وضعیت باقی بمانیم

 

 همیشه احتمال می دهیم همه چیز بد پیش می رود-۱

نوشته است، وقتی به « فکر کردن، سریع و آرام»در کتاب « دانیل خانمان»طور که  همان

ریسکی در زندگی خود فکر می کنیم، همیشه شکست هها بیشهتر از موفقیهت هها در 

ذهنمان نقش می بندند. ما همیشه به تمرکز روی مسایلی گرایش داریم که بد پیش مهی 

 موفقیهت که مواردی نه – شوند می ما نشد قربانی یا شکست باع  که مسایلی –روند 

 اسهت این واقعیت. شود می داوری کژ به منجر که است غلط  تمرکز همین. دارند بر در

ن برای خهود انسا که نیست ای اندازه آن به است نشده انجام هنوز که کاری خطرات که

 .متصور می شود

ما در تصور عواقب کارهای اشتباه -۲

 زیاده روی می کنیم

چیزی است که کارشناسان بهه آن  این

می گویند. به واسهطه « فاجعه هراسی»

این طرزفکر، انسان بدترین سهناریو را 

برای کارهای در دست انجهام در ذههن 

خود متصور می شود و فکر می کند که 

ای وای اگر کاری اشهتباه پهیش بهرود 

دیگر او قادر به کنترل شرایط نیسهت و 

پهیش  همه چیز در بدترین حالت ممکن

خواهد رفت. خیر! این گونه نیست. مها 
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انسان هستیم و روی کارها و شرایط می توانیم تا حدی کنترل داشته باشیم. اگر کهاری 

بد پیش رفت، کنترل آن را به دست بگیرید و دوباره به مسیر درست بازگردانید. نیهازی 

پهول یها از  به اغراق و هیجان های منفی نیست. همیشه انسان ها تصور می کننهد بهی

خانواده و دوستان طرد می شوند. حاال شاید به این بدی ههم تصویرسهازی نکنیهد امها 

انسان عادت دارد در خطرات احتمالی بالفعل کردن تصمیمات خود بدترین تصهورات را 

داشته باشد. به همین دلیل نمی تواند توانایی های خود را بشناسد و آنهها را در مسهیر 

 .موفقیت پرورش دهد

 ما خودمان را در کنترل عواقب خطرهایمان دست کم می گیریم-۳

این فاکتور با مواردی که در باال ذکر کردیم مرتبط است اما بیش از آن به توانهایی ههای 

کلی انسان مربو  می شود. با اینکه دوست نداریم این حرف را بزنیم، اما مجرمان اصلی 

توانایی هایشان را باور دارند. بیشتر مواقهع  خانم ها هستند که کمتر خودشان را قبول و

با بدگمانی به آینده کار خود نگاه می کنیم و تصهور مهی کنهیم نمهی تهوانیم از عههده 

مشکالت آن بر بیاییم. به همین دلیل، در 

همین شرایط بهاقی مهی مهانیم و بهاور 

نداریم که می توانیم با مشکالت مسهیر 

نم خاشاید شما هم با .خود رودررو شویم

هایی روبه رو شهده باشهید کهه حاضهر 

نیستند مسوولیت مهدیریتی بهه عههده 

 بگیرند زیرا از عواقب آن مهی هراسهند.

این گونه افراد همیشه توانایی های خود 

را نادیده می گیرنهد و بهه اسهتعدادهای 

 .ذاتی خود هیچ توجهی ندارند
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و به هموین وضوعیت ما هزینه های تنبلی و عدم فعالیت خود را نادیده می گیریم -۴

 موجود می چسبیم

و امید داریم « این خیلی هم بد نیست»همیشه خودمان را با این جمله گول می زنیم که 

با گذشت زمان همه چیز بهتر شود. این مساله را نیز اینگونه برای خود حل می کنیم که 

اشهد بها وضعیت موجود بسیار هم خوب است. باید بدانید اگر شرایط در حال حاضر بد ب

گذشت زمان بدتر می شود نه بهتر! باید کمی به خهود تکهان دههیم و سهعی کنهیم بها 

این چهار تمایل انسان ها دست در دسهت .تصمیمات درست در مسیر بهتر قدم بگذاریم

یگدیگر باع  می شوند تا انسان هایی که تصور می کنیم بهاهوش هسهتند، در همهین 

 .برای تغییر آن هیچ تالشی نکنند چرخه محدود زندگی خود باقی بمانند و

بنابراین برای دانستن اینکه چه خطرهایی ارزش انجام دارنهد سهواالت زیهر را از خهود 

 :بپرسید

 اگوور شووجاعت بیشووتری داشووته باشووم چووه کارهووایی انجووام مووی دهووم؟-3

 

منفعل بودن و تنبلی های من از اکنون تا ی  سال آینده چه هزینه هایی برای مون -3

 ت؟خواهد داش

کجا ترس های من از شکست باع  شده است تا ریسک انجام آن را برای خود بزرگ -3

 کهنم و بهه واسهطه آن ههیچ اقهدامی بهرای ایجهاد تغییهر در زنهدگی انجهام نههدهم؟

 

به هر پاسخی که به ذهنتان خطور می کند توجه کنید. این پاسخ ها تصهویر روشهنی از 

ه واسطه آنها برای انجام اصهالحات شهجاعت آینده در خود دارند. همچنین می توانید ب

بیشتری پیدا کنید. باید باور کنید انسان بیشتر از آنچه تصور می کند قدرت و توانهایی 

 .دارد
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شما خطرناک 

ترین دشومن 

خودتووووان 

 هستید

آیهها بههه ایههن 

موضههوع فکههر 

کرده ایهم کهه 

بزرگتهههههرین 

دشهههمن مههها 

کیسهت؟ اصهالً 

تا حاال به ایهن 

موضههوع فکههر 

شاید  کرده ایم؟

فکر می کنیم دشمنی نداریم اما باید رازی را به شهما بگهوییم: مها بزرگتهرین دشهمن 

 .راهی که با خود دشمنی می کنیم را در ادامه می خوانیم 4خودمان هستیم، 

برای مدت طوالنی من زندگی تک بعدی داشتم و فکر می کردم که فقهط بایهد بها روش 

را مرور کنم تا بفهمم چه عاملی سبب شده که . سعی کردم اشتباهاتم خاصی زندگی کرد

برای اینکه حس راحتی داشته باشهم رویاههایم را فرامهوش موفق نشوم. و فهمیدم که 

باورهایم را نادیده گرفته و خودم را از عشق و خوشبختی با ممانعت از دستیابی  کرده ام.

گاه کردم با خود گفتم به آنها محروم ساختم. اما بعد از مدتی که گذشت و به زندگی ام ن

 چرا زندگی اینقدر پر از بدبختی است؟
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سپس آغاز کردم به تغییر دادن چیزهایی روشن است که خودم را خیلی گم کرده بودم. 

که در طول دهه پیش جزو عادت های من به شمار می رفتند که منجر به مشاجراتی بها 

مارک تهو خهودت دشهمن  ”همسرم شد. نهایتاً درحالیکه اشک می ریخت به من گفت:

 باشم، تو تسکین توانم نمی دیگر. است خودت تقصیر چیز همه…خودت هستی! خودت!

 و. ”…واهبخ کنم می خواهش و بخواهی که است الزم اما کنی تغییر توانی می بخواهی اگر

 دریهغ بهی ههای حمایهت و گسترده مطالعات و درونی های کشمکش مدتها از پس من

من می خواهم تجربیاتم .کنم پیدا را خودم توانستم نهایتاً دوستان، از نفر چند و همسرم

را در اختیار شما قرار دهم چون میدانم که ما نیز گاهی درگیری هایی با شیطان درونمان 

داریم. بعضی وقتها افکار ما و تصمیم های همیشگی و روتین زندگی بزرگترین دشمن ما 

 .ما یادآوری کنم که از آن برحذر باشیدمحسوب می شوند که باع  می شود من به ش
 

 توقع رضایت همیشگی داشتن-3

در زندگی هیچ چیز ثابت و همیشگی نیست. همانطور که شادی مطلق وجود ندارد غم و 

اندوه مطلق نیز وجود نخواهد داشت. می توان گفت که دگرگونی در حس و حال ما وجود 

ن است. در هر زمانی به این فکر می کنیم دارد که به طور مداوم بین شادی و غم در نوسا

 مندی رضایت میزان بین مقایسه نوعی –که بعداً چه میشود و چه حسی خواهیم داشت 

ا که حس غم و اندوه فراوانی داریم، م از برخی مسیر، این در. گوناگون های زمان در خود

 .پس از التیام آن می توانیم به اوج شادی و لذت برسیم

ر شادی و غم الزم و ملزوم یکدیگرند، یکی باع  تقویت دیگری میشهود. به عبارت دیگ

نکتهه مههم تمرکهز .انسانها باید بدبختی و بیچارگی را بشناسند تا قدر عافیت را بدانند

روی جنبه های خوب زندگی است. شاید ما همه لحظه های زندگیمان را آگاهانه سهپری 

بختی که به دنبالش هستیم را در همان می کنیم و شاید درک کرده باشیم که همه خوش

لحظه داریم. اگر حس می کنیم که لحظه ای که در آن هستیم بهتر از آن چیزی است که 

 .می توانست باشد، لذت ما بیش تر از حد و اندازه آن خواهد شد
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  وسواس در بررسی خطاهای فردی -3

سال بعدی  3لمان الف، تصور نماییم که در دوره دبیرستان به سر می برید یک سال معد

ب و سال بعدتر ج باشد. آیا ما روی داشتن معدل الف و یا ج زیاد فکر می کنیم؟ آیا بهه 

خاطر معدل پایین خودمان را سرزنش می کنیم؟ و یا در دوره ای که معدلمان پایین بهود 

روی عالیق و توانایی های شخصی خود تمرکز داشتیم؟ من امیدوارم کهه متوجهه ارزش 

 .فکر دومی شده باشیمطرز 

چیز مهم زندگی خود فکر کنیم و زمانی که  3هر روز صبح که از خواب برمی خیزیم، به 

به بستر می رویم که بخوابیم ذهنمان را پر از فکر های مثبت و کارهای کهوچکی کهه در 

طول روز به خوبی از پسش بر آمده ایم کنیم. موفقیت های خود را آزمایش کنیم. قدرت 

خود را به سمتی هدایت نماییم که باع  به وجود آمدن تأثیرات انهرژی مثبهت در تفکر 

زندگی شود. با خود مرور کنیم که چه کارهایی را و چرا اغلب خوب انجام مهی دههیم و 

خواهیم دید که به طور طبیعی راههایی را پیدا می کنیم که کارههای دیگهر را ههم بهه 

رای لذت بردن از موفقیت ههای زنهدگی ایهن درستی انجام دهیم. مناسب ترین روش ب

است که خود را به خاطر بی کفایتی در گذشته مالمت نکنیم. اما در عوض، سعی نمهاییم 

 .روی موفقیت های فعلی مانور دهیم

 

  داشتن زندگی روتین و مرده-3

رایج ترین و مخرب ترین اعتیاد در جهان ترسیم یک نوع زندگی راحت و روتین اسهت. 

کانال تلویزیونی داریم به دنبال فقط یک سبک زندگی هستیم؟ مها مثهل  1۱۱تی چرا وق

کامپیوتر نیستیم که تراشه را روی برد نصب کرده و یک برنامه را اجرا کنیم، زندگی چیز 

دیگری است. زندگی یعنی حیات. زندگی یعنی یادگیری و رشهد بها وجهود هیجانهات و 

 .استرس ها
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زنههدگی پههر از 

معماهاسههههت، 

ضههی از آنههها بع

هیچگاه به جواب 

نمی رسند. ایهن 

تمههایالت ذهههن 

جستجو گراست 

کههه بههه دنبههال 

پاسخ می گردد و 

در میان ناشناخته ها شجاعانه سیر میکند تا به جهواب سهواالت خهود برسهد و همهین 

جستجوهاست که به زندگی معنا می بخشند. در نهایت، ما می توانیم بقیه زندگی خود را 

ره خود ادامه دهیم و روال زندگی خود را با بی تحرکی سپری کهرده و با حس تأسف دربا

یا می توانیم همیشه از وجود شگفتی های زندگی متعجب شویم و از خود به خاطر تالش 

برای حل مشکالت تشکر نماییم. همه اینها فقط به ذهن خودمان بستگی دارد. اولین گام 

محدوده زنهدگی روتهین خهود خهارج  مشخص این است که خود را متقاعد کنیم که از

 .شویم

  اعتقادا  محدود کننده-1

. اگهر در خهود ههیچ ما از عقاید خود رنج نمی بریم. ما از بی اعتقادی خود رنج می بریم

امیدی حس نمی کنیم، به این معنی نیست که هیچ امیدی وجود ندارد؛ فقط به این علت 

، ذهن مسوول هدایت بهدن اسهتآنجایی که است که ما به وجود امید اعتقاد نداریم. از 

نهایتاً این ذهن است که باع  میشود رویایی به تحقق برسهد و یها بهالعکس. واقعیهت 

زندگی ما بازتابی از اندیشه و تفکرات ماست و یکی از راههایی است که باعه  میشهود 

 ر می کنیمهرچه که بدان باور داریم اتفاق بیافتد. بعضی وقتها بهتر است آنچه را که فک
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نمی تهوانیم انجهامش  

دهیم حداقل تالشمان 

را بکنههیم و در نهایههت 

متوجه می شویم که ما 

واقعاً می توانیم. همهه 

اینههها از درون آغههاز 

میشود. ما افکارمان را 

تنظیم می کنیم و تنها 

کسی که می تواند سر 

پا نگهمان دارد، خهود 

 .ما هستیم

  مقاومت در برابر ریس  پذیری -5

ریسک پذیری یکی از مزایایی است کهه باعه   ق و خوشبختی با ریسک همراهند.عش

میشود آغوشمان را به دنیای زیبایی ها و فرصت ها باز کنیم. ریسک پذیر بودن به معنی 

نقطه ضعف نشان دادن نیست، به معنی نشان دادن بخش هایی از وجودمان است که تها 

معنی روبرو شدن با دنیای بیرون با قلبی پذیرا و  پیش از این آن را نادیده می گرفتیم. به

من همین هسهتم. یها مهرا همینگونهه “پر از صداقت است و گفتن این جمله به دنیا که: 

خیلی سخت است که آگاهانه به دنبال خطر برویم. چرا؟ بهرای ” قبولم کن و یا ترکم کن

ن دهیم، این امکان وجود اینکه همراه با آسیب هایی است. اگر ما چهره واقعیمان را نشا

دارد که کسی ما را درک نکند و حتی پس بزند. ترس از چنین عواقبی آنقدر زیاد اسهت 

که ما مجبوریم برای محافظت از خود همیشه پشت نقاب مخفی شویم. اما دقیقاً این تنها 

 .یک درد مداوم است که ما سعی می کنیم از آن فرار کنیم
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نیازمند ریسک پذیری هستند، اگر ایهن ریسهک را از  از آنجایی که عشق و خوشبختی

 .خود دور نماییم در واقع لذتهای زندگی را از خود دور کرده ایم

 از دیگران انتظار زیادی داشتن -4

همیشه این ذهنیت با ما همراه است که کارها باید چگونه انجام شوند. این ذهنیت باع  

یشود که از درک واقعی خهوبی ههای زنهدگی میشود که از واقعیت دور بمانیم و باع  م

اجتناب کنیم. راه حلش؟ ساده است. از توقعات خود کم کنیم. قدر هر آنچه که داریم را 

بدانیم. بهتهرین هها را 

بخواهیم اما توقعمان را 

کم کنیم. ما مجبهوریم 

که با واقعیت بهه جهای 

جنگیدن، کنار بیهاییم. 

اجازه ندهیم که سهطح 

دیدن انتظارات ما مانع 

خههوبی ههها و اتفاقههات 

زندگیمان شود. زمهانی 

کههه از سههطح توقعههات 

خهههود از دیگهههران و 

چیزهههای دیگههر کههم 

کنههیم، مههی تههوانیم از 

ماهیههت واقعههی آنههها 

همان گونه که هسهتند 

 .لذت ببریم
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 هفت راه برای تبدیل شکست ها به موفقیت

 

چگونههههههه 

شکست را بهه 

موفقیهههههت 

تبهههههههدیل 

قهانون )کنیم؟

 (جذب

 

 

 راکثراً ما به طو

غریزی از شکست ناراحت و شرمسار می شویم. این شاید به این علهت مهی باشهد کهه 

احساسی را که شکست در ما ایجاد میکند، دوست نداریم یعنی احساس خهوار شهدن، 

ی دیهدمان را تغییهر دههیم و بهه  ما اگر ما زاویها.ایم گویا که ما اشتباهی مرتکب شده

ی ارزشمند  شکست نه به عنوان یک اتفاق شرم آور و ننگین، بلکه به عنوان یک تجربه

 .توانیم به موفقیت برسیم نگاه کنیم، درک می کنیم که از طریق شکست می
 

 اشتباها  اهمیتی ندارند، اما یادگیری از آنرا چرا -3

ا تشخیص داده و بالفاصله از آنها درس بگیریم. بسیاری از افراد موفهق مان ر اشتباهات

اند. شکست به ما فرصتی  اند و از آنها درس گرفته دنیا نوعی از شکست را تجربه نموده

خواهد داد که دالیل آن را تحلیل کنیم تا اشتباهات مشابه را در آینده تکرار نکنیم. هر 

 .کمک کندتواند به رشد ما  اشتباهی می

 

http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction/
http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction/
http://www.parvaresheafkar.com/law-attraction/
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 دهیم ی حرف زدن با خودمان باشیم، زیرا ما به خودمان گوا می مراقب نحوه -3

رسان باشد، بهه خصهوص پهس از یهک  تواند به شدت آسیب حرف زدن با خودمان می

شکست. حرف زدن با خودمان را کنترل کرده و اجازه ندهیم که حس بی ارزش بودن بر 

ا بکنیم که رویکرد ذهنهی مثبهت داشهته باشهیم و روی مان ر ما غلبه شود. تمام تالش

 .غلتک بیافتیم

 

بسیار برتر  -3

است که کواری 

را ناتمام انجام 

دهیم تا اینکوه 

هیچ کواری را 

کاموول انجووام 

 ندهیم
 

چیز را به خطر  فعالیتی همه . بیتنها شکست واقعی این است که هیچ کاری انجام ندهیم

کنهیم. ایهن  ری نکنیم، یعنی به هیچ سمتی حرکت نمهیاندازد. وقتی که ما هیچ کا می

تضمین میکند که ما بازنده باقی بمانیم. کافی است کاری انجام ندهیم تها شکسهت بهر 

 .زندگی ما چیره شود

مان موا را  مان هستیم، اما نباید بگذاریم اشتباها  های گذشته ی تصمیم ما نتیجه -1

 تعریف کنند

تواند بهتر از چیزی باشد که  مان می ی ل ما پیش نرود، آیندهحتی اگر گذشته مطابق می

 مهان مهی و اشتباهات ی گذشته تصور آن را داریم. گاهی اوقات، ما از حرف زدن درباره
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ترسیم زیرا نگرانیم که آنها هویت ما را تعریف کنند. هیچ حرفی را در دلمان نگه نداریم، 

 .، تمرکز نماییماما درباره آن چه که پیش رو داریم

 دشمن موفقیت، ترس از شکست است -5

خود شکست خیلی خطرناک نیست، اما ترس از آن جلوی پیشرفت ما را می گیرد. مثل 

 .توانیم بر آن غلبه نماییم ها، ما تنها از طریق مواجهه با آن می تمام ترس

اعمال یکپارچه نتایج یکپارچوه بوه  -4

 دنبال خواهد داشت

کارهایی که ما توانایی انجام استقامت از 

آن را داریههم ناشههی نمههی شههود، بلکههه 

فراگیری و کسب مهارت در کارهایی که 

 قبالً توانایی انجام آن را نداشتیم، نشان

ی وجود استقامت در فرد می باشد. بنابراین، ههر از گهاهی بهه زمهین خهوردن  دهنده

با استواری بیشتر بهه سهمت جلهو  مشکلی ندارد، اما یاد بگیریم که هر بار بلند شویم و

دهیم، مهمتر از آن کاری اسهت کهه ههر از  حرکت نماییم. آنچه که ما هر روز انجام می

 .است کلید موفقیتپارچگی  دهیم. یک گاهی انجام می

 توانیم کار مورد نظرمان را به تنرایی انجام دهیم، مجبور نیستیم تنرا باشیم اگر نمی -1

مهان را  ی قهدیمی شود به رکود برسهیم و رویهه های ما باع  می گاهی اوقات شکست

دنبال کنیم. در این جور مواقع ما به حمایت کسی احتیاج پیدا می کنیم که به ما کمهک 

های بدمان را کنار بگذاریم. اگر فکر کنیم باید به تنهایی از پس ایهن بحهران  کند عادت

بی، راهنما یا دوست پیدا کنهیم کهه از مها بربیایم سخت در اشتباه خواهیم بود. یک مر

ی این را داشته باشد که ما را در مسیرمان به سمت موفقیت قرار  پشتیبانی کند و تجربه

 .دهد
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  ر!برای موفقیت با ببرها قدم بردا                                              

 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

ها در تمام ابعاد زندگی، اهدافی را برای . آنببرهای واقعی همگی افرادی هدفمند هستند

کنند. این افراد اهداف شخصی و کاریشان را یادداشت کرده و بهه انهواع خود تعیین می

 کنند.کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت طبقه بندی می

دارند، نه فقط به این خاطر که بهه پهول و  ب جادوییچوگویی بعضی از افراد در تجارت  

یابند ) هرچند که این تنها دلیل خوبی است( بلکه به این دلیل که ثروت زیادی دست می

هها گذارند. برای ایشان تجارت نوعی لذت اسهت. آندر هر کاری تاثیر مثبتی به جا می

افراد ماننهد ببهر هسهتند.  کنند. اینسخاوتمندانه این حس خوبشان را به ما منتقل می

هها را از میهان انبهوه جمعیهت تهوان آنگرچه تعدادشان زیاد نیست اما به راحتهی می

 ها رهبران کارآمد و قدرتمند جنگل هستند.تشخیص داد. آن
  

توان چنین افرادی را پیدا کرد. دنیای تجارت پهر از زیرا در دنیای تجارت امروز کمتر می

 کنند.یران ناالیقی است که فقط شرایط را بدتر میهای ورشکسته و مدشرکت
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 های موفق، افرادی هدفمند هستندانسان 

ها در تمام ابعاد زندگی، اهدافی را برای ببرهای واقعی همگی افرادی هدفمند هستند. آن

کنند. این افراد اهداف شخصی و کاریشان را یادداشت کرده و بهه انهواع خود تعیین می

داشهتن ههدف بهه مها کمهک  کنند.ت و بلند مدت طبقه بندی مین مدکوتاه مدت، میا

مان را به حقیقت برسانیم، از وقت و انرژی خود درست استفاده کهرده و کند رویاهایمی

 ریزی صحیح به نتایج مطلوبی دست یابیم.با برنامه

  
 رویا پردازان

ها از تعهداد هها و سهالرویاهای بزرگ داشته باشید. بیشتر افراد برای انجام کارهها، ماه

توانند افراد تاثیر گذار باشهند. ها نمیکنند. اینهایشان استفاده میمحدودی از توانایی

خوابنهد و رویهاپردازی کشهند، میکننهد و نفهس میافراد موفق با کارشان زنهدگی می

کنند. این عشق و عالقه ساختگی نیست. اگر نسبت به کارتان این عشق و عالقهه را می

ها و مشکالت آن را تحمل کنید، بهتر است کار یا اهدافتان توانید سختیدارید و یا نمین

 را تغییر دهید.
  

 قدر  افراد

مند و ماهر را در کنارشهان داشهتند. بهه طهور کلهی ی ببرها گروهی از افراد عالقههمه

مهوثر و  افهراد انهد.ی خهود او موفقکه به اندازهاطرافیان تاجران موفق کسانی هستند 

ها لزومهاً جهوان، خهوش گیرند. آنتان قرار میامد با شرایط و سنین مختلف سر راهکار

سهالگی  1اولهین آههنگش را در  موتسهارتی دانشگاه نیستند. قیافه و تحصیل کرده

ساله بود که مایکروسافت را تاسیس کرد.  3۱ترین فرد دنیا، ، ثروتمندبیل گیتسساخت. 

 سالگی افتتاح کرد. 53دونالد، این شرکت را در سن ار مک، بنیانگذکراکاماری
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خورنهد، از خهود دور دردتان نمیافراد مناسب را در کنار خود نگه دارید، افرادی که بهه

هها و انتخاب افراد مناسب، حفظ آنت کنید.توانید به جلو حرککنید و فقط آن زمان می

ها عهواملی روش و راهنمایی و تشویق آنها برای رسیدن به اهداف فنانگیزه دادن به آ

 ها ارتباطی تنگاتن  دارد.است که با موفقیت سازمان
  

 عملکردی متعادل

ای که همیشه کار کنید و از زندگیتان لذت نبرید، نه تنهها از شهما انسهان افسهردهاین

از  گیرد. تعادل داشتن در زندگی و کهارسازد، بلکه شانس ببر بودن را هم از شما میمی

کنند فقط باید بهر کارشهان اهمیت باالیی برخوردار است. اغلب افراد به اشتباه فکر می

تمرکز کنند تا موفق شوند. برقراری تعادل میان زندگی و کهار، چیهزی بیشهتر از یهک 

اصطالح است. در واقع این تعادل، کلید داشتن یک زندگی خوب است و به همین خاطر 

 دارد. از نظر ببرها اهمیت بسیاری
  

هها وجهود دهد تعادل الزم میان زندگی و کار در بسهیاری از خانوادهتحقیقات نشان می

های ی رویارویی با مشهکالت و سهختیندارد. مدیران موفق باید از نظر احساسی، آماده

دگی خهانوادگی آرام تهامین کار روزانه باشند. این نیاز فقط از طریق داشهتن یهک زنه

ی موفقیهت در خانوادگی و پایبندی به اصول اخالقی به انهدازه هایحفظ ارزششود.می

یک پروژه کاری اهمیت دارد. به این ترتیب داشتن زندگی خانوادگی موفق به معنای بی 

گفهت: حهاکم بهودن های شغلی نیست. یکی از ببرها در این باره میتوجهی به موفقیت

 گی است.فضایی سرشار از عشق در محیط خانه، پایه و اساس زند

  
 تر از ظاهر استمحتوا مرم

گیر بودند. های چشمهای گرافیکی و انیمیشنها پر از طرحتا چند وقت پیش، وب سایت

البته طراحی زیبا هنوز نیز ارزش و اهمیت زیادی دارد اما آنچه امروزه اهمیت دارد ایهن 
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کاریتان بهه شهمار  گذار باشد، ابزارهای موثر برای رشدتان آسان و تاثیراست که سایت

تبلیغات پر زرق و برق گرچه ها را کاهش دهد.ویت کند و هزینهآید، خدمت رسانی را تق

ها جزوه یکی سایتکنند. طراحان وبزیبا هستند اما رسیدن به این اهداف را دشوار می

گروه دوم و موثر را طراحی کند. سایتی مفیدتوانند از این سه گروه هستند: گروه اول می

رای جذب مشهتریان سایت را به مکانیسم بازاریابی بتواند وبدارد و می بازاریابیجربه ت

سایت  جذبتواند بازدید کنندگان را داند که چطور میگروه سوم می جدید تبدیل کند.

 کند.
  

های مهم را انجام دهد. ی این کارتواند جزوه هر سه گروه باشد و همهبه ندرت فردی می

د نکنهد، سایت جهان را داشته باشید اما کسی از آن بازدیه اگر بهترین وباز این گذشت

عالوه بر آن فراموش نکنید که باید شرایط و امکانهات الزم بهرای اید.پولتان را هدر داده

بهار  3برقراری ارتبا  مشتریان با خودتان را فراهم کنید. قانون این است که مشتری با 

 که الزم دارد دست یابد. کلیک بتواند به هر اطالعاتی
  

 جمالتی از چند ببر بزرگ
  

که بدون فکور کواری گناه بزرگ وجود دارد. اول این ۲در زندگی و تجار ، خطر 

 که اصال کاری نکنید.بکنید و دوم این

خوریم، بلکه این است که بعد از بزرگترین افتخار ما این نیست که هرگز شکست نمی 

 خیزیم.هر شکست برمی

 توانیم.ای رسیدن به موفقیت، ابتدا باید باور داشته باشیم که میبر 

تواند به حقیقت بپیوندند اگر و فقط اگر جرا  دنبوال کوردن ی رویاهای ما میهمه 

 ها را داشته باشیم.آن
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 شکست پل پیروزی

 

 

 

 

 

 

 

موفقیهت در  و همچنهین موفقیت در زندگی و رسیدن به شکست پل پیروزی می گویند

گاهی می تواند به احساسهات انسهان لطمهه بزنهد و  شکست درست است اما است؛ کار

و احساسات ناشی  شکست انسان را از رحمت خداوند ناامید کند. پس باید روش غلبه بر

 .از آن را فرا گرفت
 

 چیست؟ شکست

خورده ایم. این معنای لغهوی  شکست نرسیم؛ موفقیت در زندگی و پیروزی زمانی که به

رد بح  است اما معنایی که در دل هر شخص وجود دارد، اندکی متفاوت اسهت. کلمه مو

شاید امروز در کار، مرتکب اشتباهی شهده باشهید، شهاید در هنگهام خریهد در یهک 

فروشگاه، یکی از اقالم را جا انداخته باشید؛ همه ما مرتکب اشتباه می شویم، اشتباهات 

کوچک یا بزرگ می کنند. به میزان انهدازه  وزنه هایی را یدک می کشند که میزانشان را

 .و یا اشتباه ما نیز بزرگ یا کوچک بوده است شکست وزنه ها، می توان گفت
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استفاده می کنیم که در خصوص موارد بزرگتر سخن مهی  شکست اگرچه، زمانی از کلمه

د را گوییم؛ برای مثال وقتی که شخصی را از خود ناامید کرده ایم، یا مهم تر از آن، خهو

ناامید کرده ایم. وقتی انسان تمام تالشش را به کار گیرد و با امیدواری مشغول به انجام 

اعتماد به  رو به رو شود، می توان گفت پایه های شکست کاری شود و در نهایت باز هم با

 .او لرزان خواهند شد نفس

گهاهی در  یم،گاهی تمام سرمایه خود را جمع کرده و به سراغ ایجاد کاری جدید می رو

گسترش استارت آپ خود شکست می خوریم، گاهی فردی بسیار عزیز را رنجیده خاطر 

مانند یک زخم عمیق، عالمت و نشهانه ای از خهود، در  شکست می کنیم؛ بعضی اوقات،

وجود ما باقی می گذارد اما بهتر است یاد بگیریم چگونه این نشانه های باقی مانده بر تن 

را پیشتر چشیده اید و در تالشهید تها  شکست اگر شما نیز طعم تلخ خود را پاک کنیم.

 .نشانه های ماندگار شده آن را در خود پاک کنید
 

 .به احساس خود اهمیت دهید

را از وجهود خهود  احساسات منفی شکست، وزنه احساسی سنگینی است. الزم است تا

زندگی خهود بهرویم. بهرای خارج کرده و با انگیزه ای دوباره، به سراغ اهداف بعدی در 

 :ترمیم احساسات جریحه دار شده خود، ابتدا باید به این دو مورد توجه نمایید

 

خوردگی وجود شما را فرا گرفته و از آسهتانه  شکست در نهایت، حس :طغیان احساسی

تحمل شما، فراتر می رود. در اوج احساس ضعف و ناتوانی، هر چیزی که در این مدت در 

ه داشته اید می تواند منفجر شده و منجر به عقب گرد بیشتر شما گهردد. درون خود نگ

این موضوع نه تنها می تواند باع  بدتر شدن وضعیت روانی شما گردد، بلکه اطرافیان را 

نیز از شما دلچرکین خواهد کرد و در نتیجه، در روابهط بعهدی شهما تهأثیری مسهتقیم 

 .خواهد گذاشت منفی و
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به شکلی آرام اما پیوسته به ذهنتهان رسهوخ  منفی نگری ه دهید،اگر اجاز:منفی نگری

پیدا خواهد کرد. چیزی که نیاز دارید، این است که به شکل کامهل، اشهتباهات خهود را 

مرور کنید؛ آنها را با آغوش باز پذیرفته و درس بگیرید. در غیر ایهن صهورت، اضهطراب 

را بهه شهما  شکست در هر موقعیتی،همواره در پس زمینه ذهنتان منتظر خواهد ماند تا 

را دگرگون  سالمتی همیشگی، به شکلی غیرقابل باور نگرانی و اضطراب .یادآوری نماید

 .می کند و همین موضوع نیز باع  به وجود آمدن مشکالت بعدی خواهد شد

 

 چطور می توانیم این احساسا  را از خود دور کنیم؟

نید به انتهای خط رسیده اید؟ اشهکالی نهدارد. : فکر می کزمانی را برای خود قرار دهید

خهورده کمهک  شکست نادیده گرفتن اتفاقاتی که روی داده اند، به وضعیت یک شخص

نخواهند کرد، پس بهتر است ابتدا مدتی به خود فرصت دهید. به خود فرصت دهیهد تها 

کند. اگهر عصبانی و ناراحت باشید. به احساس ناامیدی خود اجازه دهید تا خود را خالی 

مسئله کوچک باشد، یک ساعت وقت گذاشتن کافیست. گاهی بهرای مسهائل بزرگتهر، 

شاید به یک روز نیاز داشته باشیم و حتی اگر احساس می کنید که به زمانی بیشتر نیهاز 

دارید، خودتان تعیین کننده باشید و مشخص کنید تا چه زمانی می خواهیهد ناراحهت، 

کر می کنید یک هفته کافی است؟ مشهکلی نیسهت، یهک افسرده و بد اخالق باشید. ف

هفته هر کاری که می خواهید انجام دهید اما پس از آن، باید به مرحله ی بعدی زنهدگی 

 .سالم کنید

: با شخصی آشهنا و قابهل اعتمهاد، صهحبت کهرده و راجع به مشکل خود صحبت کنید

راجع به مشکلش حرف احساس خود را بیان کنید. تحقیقات نشان می دهد وقتی انسان 

می زند، احساس بهتری پیدا خواهد کرد. بار را از روی دوشتان بردارید و خهود را بیهان 

کنید. شاید شخصی که گوش می دهد نتواند پیشنهاد مناسبی برایتان داشهته باشهد و 

صحبت کردن برای وی، در نگاه اول بی فایده باشد، اما به یاد داشته باشهید کهه حتهی 
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و ابزار مشکل، می تواند به خود شما راه حل های جدیدی نشان دهد. حال صحبت کردن 

دست کم خواهید دانست که این اطالعات صرفا در مغز شما غوطه نمی خورند و آنها را با 

 .شخص دیگری هم در میان گذاشته اید

گاهی برای همه ما اتفاق می افتهد.  شکست: بخشی از هویت شما شود شکست نگذارید

را نیافته اید، به این معنی نیسهت کهه شهما  موفقیت در زندگی ز راه رسیدن بهاگر هنو

خورده تمام عیار هستید. نگذارید این تصور در ذهن شما جان بگیرد که به  شکست یک

ندارید.  موفقیت در زندگی و پیروزی خاطر انجام برخی اشتباهات، دیگر هیچ راهی برای

ما هستند؛ اما نگذارید اشتباهات کوچک یا بزرگ،  اقدامات و اعمال ما، توصیف کننده ی

دور شهده و بهه  شکسهت بخشی از هویتتان شوند. اقداماتی که انجام می دهیهد تها از

حرکت کنید هستند که هویت اصلی شما را تشهکیل  وموفقیت در زندگی پیروزی سوی

 .خواهند داد

سهت کهه آن را نادیهده می تواند زخمی ماندگار بر ذهن ایجاد کند و عاقالنه نی شکست

بگیریم. بدون اذعان و توجه به آن، زخم ایجاد شده در ذهن، کم کم سر باز خواهد کرد و 

شروع به درد گرفتن می کند؛ برای مداوایش نیز به زمان بیشتری نیاز خواهیهد داشهت 

 .زیرا به دلیل بی توجهی، عفونت هم کرده است
 

 .های دیگران نگاهی بیاندازید شکست به

ه ای فکر نکنید که شما تنها انسانی بر روی کره زمین بوده اید که با سر بهه زمهین لحظ

می نگریم و پیش خود تصور می کنیم که  افراد موفق خورده اید. بیشتر اوقات ما فقط به

چنهین  را نچشیده اند. اما در واقهع ایهن شکست این دسته از افراد، هیچگاه طعم تلخ

خورده اند و سپس توانسته اند به این مراحل  شکست اول نیست؛ آنها هم مانند سایرین

های خود را مخفهی کننهد،  واال دست یابند. بعضی ها بهتر از دیگران می توانندشکست

؛ برای همه هم اتفاق افتاده. قبل از اینکه فغان سهر دهیهد، امری جهانیست شکست اما

 .و وسعتشان بیاندازید شکستهای بزرگ تاریخ سری به
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(  ادیسوون )را الگهوی خهود قهرار داده ایهد؟  افهرد موفهق ازکدامیک 

های همان فرد در زندگی شخصی و کاری اش نگهاه کنیهد. بیوگرافیشهان را  شکست به

موفقیهت  بخوانید، به وبالگشان سر بزنید و به سخنرانی هایشان در مورد رسیدنشان به

شده انهد و آن  شکست یتموفقیت در کار، گوش فرا دهید؛ آنها متوجه اهم و در زندگی

را با کمال میل نیز به آغوش کشیده انهد. بزرگتهرین الگوههای شخصهیتی و کهاری مها 

نمهی گهوییم ) بلکه ههزار بهار ! ( .را تجربه کرده اند، آن هم نه فقط یک بار نیزشکست

زمان خنده نیست؛ بلکه باید از آن درس گرفت. باید درک کهرد  بخندید، نه، شکست به

 .ستید و می توانید اشتباه کنید، مانند هر شخص دیگریکه انسان ه
 

 .تغییر دهید شکست تعریفتان را از

 امهری مفیهد اسهت؟ شکست، تجربهآیا تا اینجای مقاله به این موضوع اشاره کردم که 

شکست،  سخت است بتوان چنین تصوری را در ذهن پرورش داد اما تغییر تعریف شما از

 Robert کنهد. بیاییهد بها ههم ایهن لیسهت کهه توسهطمی تواند به این مهم کمهک 

Spadinger  نوشته شده را مرور کنیم؛ احتماال این لیست خواهد توانست نظر و عقیده

 .تغییر دهد شکست شما را در خصوص

و خهود  موفقیهت در زنهدگی پیروزی، به معنی گام برداشتن صحیح در جاده شکست –

 .شناسی است

احت طلبی کشیده و شروع به کسب تجربه ههای جدیهد هر زمان که شما دست از ر  –

 .شکست، اجتناب ناپذیر خواهد شد کنید،

 .می تواند شما را به هدفتان نزدیک تر نماید شکست هر  –

 .معلمی عالیست و به شما درس های بزرگ زندگی را آموزش می دهد شکست  –

 .شکست، باع  بزرگ تر، بهتر و قوی تر شدن شما می گردد هر– 
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تا زمانی که از اشتباهات درس گرفته و از تکرار مجددشان دوری کنیم، اشتباه کهردن –

 .مشکلی نخواهد داشت

به شما آموزش می دهد که برخی رویکردها، در برخی موقعیت ها بهی فایهده  شکست–

 .بوده و بهتر است راهی جایگزین برای آنها پیدا کنیم

هیچگاه به شما نخواهند خندید. آنهها  وفقافراد م بخورید یا اشتباه کنید، شکست اگر–

و اشتباه را تجربه کرده اند و مهی داننهد شهما در حهال یهادگیری  شکست خود پیشتر

 .هستید

 .خواهید خورد شکست تا زمانی که تسلیم نشوید، به هیچ وجه مهم نیست که چند بار–

مهین موضهوع رو به رو گردید، ترس شما از آن کمتر می شود و ه شکست هر بار که با–

 .نیز باع  می گردد تا جرات پیدا کرده و به سراغ چالش های بزرگتر در زندگیتان بروید

شکست، موقعیتیست برای یادگیری. هر زمان که دوره ناراحتیتان به پایهان  هر اشتباه و

رسید، برگردید و به پشت سر خود نگاهی انداخته و اشتباهات خود را با چشهم انهدازی 

نید. مشکل را پیدا کرده و بفهمید ایراد کارتان از کجا بوده است؛ در کنار جدید نظاره ک

این، به اقدامات صحیح خود هم نگاهی داشته باشید و به این فکر کنید کهه در مراحهل 

بعدی زندگی، چگونه می تواند همان اقدامات صهحیح را بهه شهکلی کامهل تهر انجهام 

 .شکست، معموالً سیاه و سفید نیست .دهید

 

 .رای سرگرم کردن ذهن، به سراغ موقعیت های بعدی برویدب

، زمانی ههم به خود برای ناراحت بودن فرصت دهیدهمانگونه که در اول مقاله ذکر شد، 

که این فرصت به پایان رسید، وقتش است تا به سراغ شروعی مجدد و یا پروژه ای جدید 

ر نمایید تا جایی برای منفهی بروید. وقتش رسیده تا ذهن خود را به شکل تازه ای درگی

بافی باقی نماند. نیاز نیست چشم خود را بر اشتباهات قبلتان ببندید، صرفا مهی گهوییم 

 .که نگذارید تاثیر منفی آنها بر رویتان باقی بماند
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ههای  شکسهت هیچ چیز مانند سختکوشی، نمی تواند ذهنتان را درگیر خهود کنهد تها

ست ندارید به سرعت به سراغ کار و یا پهروژه هها گذشته را فراموش کنید. حتی اگر دو

برگردید، برای خود یک سرگرمی بدون منفعت دست و پا کنید. کلید ماجرا اینجاست که 

 .از بین برود شکست، بتوانید به خود وقت بدهید تا تصور به پایان رسیدن دنیا با یک

اسهت. بهه یهاد واقعی، تسلیم شهدن  شکست های پی در پی، اشکالی ندارند، شکست

شکست، اجتناب ناپذیر و برایتان مفید است. آن را به ابهزار و پلهه ای  داشته باشید که

تبههدیل کنیههد کههه مههی توانههد شههما را بههه مرحلههه ی مههورد نظرتههان برسههاند. 

در یهک نبهرد و  شکسهت خوردگی، اشکالی ندارد اما اذعان یافتن به شکست احساس

 .لی در زندگیستک شکست در آینده، به معنی موفقیت عدم
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 ترسید؟آیا از موفقیت می

بسیاری از اشخاص هسهتند 

ترسند که از موفق شدن می

و خهود را کوچهک و نههاالیق 

بینند، از طرفی دیگران را می

هههم از تصههمیمات مهههم و 

تغییههرات کوچههک و بههزرگ 

قول معروف  ترسانند و بهمی

های موفقیت و ارتباطات و کتابن مقاالت این افراد اغلب به خواند خوانند...می آیه یاس

ههای خهود دهند و گاهی در مجامع دوستانه از تجربیات و توجیه ناکامیعالقه نشان می

، مدعی است که اضطراب ترس از موفقیتنویسنده کتاب  لئون تکرانند. دکتر سخن می

 تهوان آن را ویژگهیناشی از موفقیت به قدری فراگیر است که در جوامع رقابت جهو می

قدر این پدیده معمول و رایهج اسهت کهه بهه هنجار به حساب آورد. به عبارت دیگر آن

عنوان یک رفتار هنجار در جامعه پذیرفته شده و گاهی هم آن را نشانه عقل و احتیها  

وجهود دارد.  تهرس از شکسهتدانند. در مقابل ترس از موفقیت، کاری و زیرکی فرد می

گیری اگهر تن و تالش نکردن، و عهدم تصهمیمکسی را به خاطر دست روی دست گذاش

کنند اولهی دهند. فکر میسرزنش نکنند، پس در برابر ترس از شکست نیز به او حق می

شکست از عدم مبادرت به موفقیت کم خطهر خطرش کمتر از دومی است در صورتی که 

خهواهم چنهد روزی را بهه اسهتراحت روزی پادشاهی به وزرای خود گفهت می تر است.

گیری نیاز داشهتید و تصهمیم ای به تصمیماگر در مسالهکنم ذارنم به شما سفارش میبگ

بخشم ولی اگر تصمیم نگرفتید، گرفتید ولی تصمیم شما اشتباه از آب درآمد شما را می

 بخشم.شما را نمی
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چه را کهه خهود از موفقیهت تمامی والدین خواهان موفقیت فرزندانشان هستند، اما آن

هها بیشهتر آنکنند بسیار ترسناک است. و اینک برای فرزندانشان ترسیم میآموختند 

. و ناخودآگهاه دهنهدهای حاصل از پیامهدهای شکسهت را درس میها و ناکامیناامیدی

های ناشناخته پهیش برونهد، که فرزندانشان جرات بیشتری داشته باشند و در حوزهاین

ههای رقهابتی خهود را بهه هها و ناکامیناراحتی کنند وها انتقاد میممانعت کرده و از آن

 شهود.ترس از موفقیهت از دوران کهودکی شهروع میسازند. فرزندانشان نیز منتقل می

دانند نه به دلیل گیرند بد میکه مورد انتقاد شدید قرار میکودکان اشتباه را به خاطر آن

ترسند بنابراین میل بهه یها از بزرگترهای صاحب اختیار و اقتدار مماهیت اصلی آن. آن

یابد. و انگیزه برای موفق شهدن در امهور ها رفته رفته کاهش میقبول مسوولیت در آن

تحصیلی و شهغلی 

به خهاطر تهرس از 

موفقیههت از بههین 

حقههارت، رود. مههی

عینههک ریزبینههی 

است که شما را در 

جایگهههاه رفیعهههی 

سهازد. متصور نمی

حقههارت، تههرس از 

موفق شدن را دامن 

ما کجا و ... ” زند.می

ای کهه جملهه“ کجا

زیاد از افراد شنیده 

 شود.می
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 ها برای از بین بردن ترس از موفقیت توجه کنید.در پایان به این توصیه

 ترین گناه ترس است، به خصوص ترس از موفقیت.بزرگ -3

 نقا  قوت خود و دیگران را تقویت کنید. -3

 تقویت کنید. دهیدفکر خود را برای کاری که انجام می -3

 دهید تقویت کنید.میل خود را برای کاری که انجام می -1

شانه خالی نکنید، از مسوولیت نترسید و دست روی دست نگذاریهد اولهین قهدم را  -5

 بردارید.

 برای خود ارزش بیشتری قایل شوید و خودتان را دوست داشته باشید. -4

ن، از شکست خهوردن بیشهتر خطر دست روی دست گذاشتهمیشه به خود بگویید  -1

 است.

 آزمون:
که تعریف هر کس از موفقیت ممکن است متفاوت باشد، کسهانی کهه از موفقیهت با آن

ترسند وجوه مشترکی دارند. برای رسیدن به اطالعاتی در این زمینه، پرسشنامه زیر می

 را تکمیل کنید.

 دانم.کنم میاغلب خودم را برتر از کاری که می -3

 غلط           درست

 خواهم کانون توجه باشم.از روی عادت نمی -3

 غلط           درست

در اغلب موارد موفقیتم به این دلیل بوده که در زمان مناسب در جای مناسب قهرار  -3

 ام.گرفته

 غلط           درست

 کنم.شوم و احساس گناه میکنم، اغلب ناراحت میوقتی با دیگران رقابت می -1

 غلط           درست
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 داشتند.به اندازه حاال دوستم نمی شناختند،کنم دیگران اگر مرا بهتر میفکر می -5

 غلط           درست

دهد که ممکن است در یک لحظه همه اغلب این احساس غیرمنطقی به من دست می -4

 چیزم را از دست بدهم.

 غلط           درست

 ام.ق شدهکنم خیلی زود موفاغلب احساس می -1

 غلط           درست

 کنم.قراری پیدا میدر روزهای تعطیل آخر هفته احساس بی -1

 غلط           درست

 کنم.کنند احساس بدی پیدا میکنم و از من تعریف میوقتی کار موفقی می -3

 غلط           درست

 کنم.نسبت به دوستانم زیاد کار کرده و زیاد تفریح نمی -3۱

 غلط           درست

 

 محاسبه امتیازا 
 امتیاز بدهید. 3به خود “ درست”برای هر جواب 

 : ۱ – 5امتیاز 

 دانید که موفق شدن زحمت دارد. شما با فکر موفق شدن بسیار راحت هستید.شما می

 :4 – 3۱امتیاز 

ترسید. شاید از این نگرانید که اگر موفق شهوید شما بیش از سایرین از موفق شدن می

ترسید دیگران به شما غبطهه بخورنهد یها شهما را گیرید. شاید میون توجه قرار میکان

هها قاصهر هایی به شما بدهند که از انجهام دادن آندوست نداشته باشند و یا مسوولیت

 باشید.
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 راهکار عالی برای غلبه بر ترس از شکست ۵

چه مسئله ای شما را از رسیدن 

بههه چیههزی کههه از زنههدگی 

 کند؟نع میخواهید ممی

 دوستانتان؟

 تان؟خانواده

 -یهها موفقیههت-حههس شکسههت

ممکن است زندگیتان را تغییهر 

 کند؟دهد و این ناراحتتان می

حس اینکه اطرافیانتهان تصهور 

کنند شما قابلیت رسیدن بهه می

خواهیهد از زنهدگی را آنچه می

همه اینها منجر به یهک .ندارید

شود. مانع بزرگی بر سر ترس می

شود نتوانید باع  می راهتان که

 .خواهید دست یابیدبه آنچه می

 .کنیمتوانید بر آن غلبه کنید؟ در زیر به چند راهکار بسیار مفید اشاره میاما چطور می
 

 های کوچ برداشتن قدم-  ۱

رسد خوب است. مهثالً آن حهس کننده به نظر میپاچهاین برای ترسی که در ابتدا دست

سخنرانی در جمع یا دعوت کسی برای یک قرارمالقهات بهه  قوی که درست قبل از یک

دهد. برای مثال اگر از نظر اجتماعی عصبی هستید، ممکن است برایتهان شما دست می
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ای نباشد. ترس رد شدن و اینکه ممکن است دیگران شما دعوت کردن دیگران کار ساده

 .اشیدشود نتوانید این درخواست را داشته برا کوچک ببینند باع  می

هایی مثل اینکه اول بهه همهه سهالم های کوچک بردارید. قدمحل این است که قدمراه

ران گفتگوی سالم کنید و بعد در جامعه. گه سعی کنید اول در اینترنت با دیکنید. یا اینک

های اجتماعی یا هر چیهز دیگهری کهه از آن کم حساسیتتان به موقعیتبا این روش کم

رود و تر ببینهیم، شهجاعتتان بهاال مهیرود. یا اگر بخواهیم مثبت ترس دارید از بین می

پس اول ترستان را بشناسید و بعد بها چنهد .تر می شودمنطقه امن و آرامشتان گسترده

 .ریزی کنیدقدم کوچک برای کم کردن تدریجی ناراحتیتان برنامه

 

 .کمی انگیزه مشخص و مثبت پیدا کنید -۲

یا نیاز دارید کهه —عاً احساس کنید نیاز به صبر کردن داریدای که واقرسیدن به مرحله

و وارد عمهل شهدن —های رشد و پیشرفت فردی برداریهددیگر دست از خواندن کتاب

که –برد. یک راه برای حرکت کردن این است که بعضی از افکار منفیتان را کمی زمان می

 .یش رفتن جایگزین کنیددالیل مثبت و واضح برای پبا —کنداحساسات منفی ایجاد می

ههای عهالی کهه ایهن دقیقه زمان بگذارید. یک تکه ورق و خودکار بردارید و همه راه 5

توانهد موجهب نداشتن انگیهزه می .تواند زندگی شما را بهتر کند پیدا کنیدتغییرات می

کهم فرامهوش رکود شما شود. اگر انگیزه پیدا نکنید، پیش رفتن سخت خواهد شد و کم

نوشتن همه چیزهای عهالی کهه بها  .کردیدکرد که اصالً برای چه باید تغییر می خواهید

دهد. برای غلبه بر این ترس در زندگیتان به دست خواهید آورد قدرت خوبی به شما می

گرفتن انگیزه روی این موضوعات مثبت تمرکز کنید. وقتی احساس ناامیدی، ناراحتی و 

ان بزنید. حتی اگر به مرور زمان قهدرت انگیهزش ترس کردید دوباره سری به آن کاغذت

ای کهه بهرای تواند کمی راه بیندازدتان و جرقههبخشی خود را از دست دهد، باز هم می

 .شروع الزم دارید را به شما خواهد داد
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به شکست و طردشدن  - 3

 .ای نگاه کنیداز دریچه تازه

 

گاهی بخاطر احساس ترسی 

که از شکسهت و طردشهدن 

خیلی راحت است که  داریم،

خواهیم را انجام کاری که می

ندهیم. وقتی کار جدیدی را 

کنیم، ممکن است شروع می

از شکسههت واهمههه داشههته 

باشیم. و طرد شدن از طرف 

دوسههههتان، خههههانواده و 

اطرافیانمههان هههم مهها را از 

نزدیههک شههدن بههه آنههها 

 .ترساندمی

ایم، ر جامعهه بها آن بهزرگ شهدهاما همانطور که قبالً ذکر کردیم، تعریف شکستی که د

ها نگهاه کنیهد، خیلهی زود ترین آدمبهترین و مفیدترین تعریف آن نیست. اگر به موفق

آنها  .متوجه خواهید شد که آنها واکنش متفاوتی نسبت به مردم عادی به شکست دارند

دانند که اگر شکست بخورنهد، گیرند. آنها میشکست و طردشدن را آنقدرها جدی نمی

کنند که نقا  مثبت آن را خر دنیا نرسیده است. درعوض به هر شکست طوری نگاه میآ

 .توانند از آن بگیرند تا دفعه بعدی پیشرفت کنندببینند: یعنی اینکه چه درسی می

دانند که اگر اولین تالش کاریشان شکست بخورد، ممکن است مدتی واقعاً حس آنها می

مدت همه چیز درست خواهد شد. آنها از آن شکسهت بدی داشته باشند اما در طوالنی 
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اگر برای آشنایی با کسی طرد شوند، آیا دسهت  .کنندگیرند و دوباره تالش میدرس می

دانند که هفته بعد یا هفته بعد از آن ممکن است کسهی را کشند؟ احتماالً نه. آنها میمی

 .کنندنایی میپیدا کنند که باز به نظرشان جالب برسد و از او تقاضای آش

های بیزنس زیادی وجود دارد های خوب زیادی وجود دارند. فرصتدانند که آدمآنها می

، یها 3۱، 5اند که برای موفق شدن در هر کاری باید در آن حداقل اما این را هم یاد گرفته

 .دفعه شکست خورده باشید 3۱

ز آن افتادیهد. امها ههر بهار سواری را یاد گرفتید، بارها و بارها اصبح روزی که دوچرخه

شدید. و تا عصر آن روز یها روز بعهد کردید و دوباره سوار میخودتان را جمع و جور می

طور است. بایهد در این مورد وضع همین.سواری را خوبِ خوب یاد گرفتیددیگر دوچرخه

 هایتان کار کنید تا آنها را به درجه عالی برسانید. به شکست یها طردشهدنروی مهارت

بعنوان چیزی کامالً منفی که اگر اتفاق بیفتد زندگیتان را واژگون خواهد کرد نگاه نکنید. 

تعریف آن را برای خودتان تغییر دهید تا تاثیر احساسی منفی آن کمتر شود. شکست را 

ای که شکست بهه شهما نشان این ببینید که باید در آن زمینه پیشرفت کنید. به توصیه

 .پیشرفت خواهید کرد. و موفقیت از آنِ شما خواهد بودکند گوش دهید و می
 

 .در زمان حال زندگی کنید -۴

معنای آن این است که خودتان را در زمان حهال نگهه داریهد. اجهازه ندهیهد افکهار و 

ریزی برای آینهده احساساتتان به آینده و گذشته رود. این به آن معنی نیست که برنامه

ریزید اهید به کسی درخواست دوستی بدهید. برنامه مینداشته باشید. ممکن است بخو

 .هایی به او بزنیدکه با هم کجا بروید یا چه حرف

در زمان حال زندگی کردن یعنی که نگذارید فکرتان اسیر آن فضای احساسی یا روانهی 

شود که در گذشته یا آینده وجود دارد. این یعنی خیلی به اتفاقات بدی که قبالً افتهاده 

و ممکن است در آینده بیفتد فکر نکنید. اینطور فکر کردن فقهط ترسهتان را بهه است 
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خواههد کهه فهرار رساند که دیگر قادر به انجام کاری نخواهید بود و دلتان میحدی می

 .کنید

درعوض، برای خودتان برنامه بریزید. اما در همان لحظه بمانید و به آینده و اینکهه چهه 

. روی زمان حال و کارهایی که الزم است در آن لحظه انجام پیش خواهد آمد فکر نکنید

شود تمرکز کنید. خیلی زود آینده هم به زمان حال شما تبدیل خواهد شد. و وقتهی بهه 

تر خواهد آن رسیدید، اگر استرس زیاد به خودتان وارد نکرده باشید، انجام کارها آسان

رود کهه ممکهن اسهت ای مییندهکنید، ذهنتان به آهر زمان که احساس ترس می .بود

اید. ذهن شما بیش از اندازه یک موقعیت احتمهالی را تصور کنید در آن شکست خورده

شود که افکار منفی بر شما غلبه کنند. این به ترس تحلیل خواهد کرد و همین باع  می

 هایی چه باید کرد؟دهد. اما برای غلبه بر ترس در چنین موقعیتشما قدرت می 
 

 .از جنگیدن بردارید. تسلیم شوید دست

 :چطور تسلیم شوید

اجازه بدهید توضیح بدهیم. با تسلیم شدن منظورمان این نیست که باید دست بکشید و 

به خانه بروید. درعوض، وقتی احساس ترس داشتید، باید آن احساس را بپذیرید. نبایهد 

 .سعی کنید برای بیرون راندن آن بجنگید

 .هیدبه آن پاسخ مثبت د

 .تسلیم شوید و بگذارید داخل شود

به این احساس در ذهن و جسمتان بدون برچسب زدن به آن و قضاوت کردن درمورد آن 

افتد. نگاه کنید. فقط یک تا دو دقیقه به آن نگاه کنید و خواهید دید که اتفاقی عالی می

، انرژی منفی شویدوقتی به جای جنگیدن با ترس تسلیم آن می .رودآن ترس از بین می

توانید دوباره روی زمان حال خهود کند. و بعد میاز شما رد شده و بدنتان آن را آزاد می

کند، بلکه احتمال موفق تمرکز بر زمان حال نه تنها ترس شما را کمتر می .متمرکز شوید
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کند چون ذهنتان متمرکز است، افکارتهان واضهح هسهتند و شدن شما را هم بیشتر می

تر خواهد شد زیرا وقتی در زمان حال نفس دارید. موفق شدن هم برایتان ساده اعتمادبه

باشید آنقدر درگیر نفستان نیستید، بلکه بیشتر به دنیای بیرون و کسانی کهه بها آنهها 

 .کنیدرابطه دارید توجه می

 .شما، من و واقعیت را دوباره تعریف کنید- ۵

برای دوباره تعریف کهردن خودتهان آمهاده و  برای تغییر خودتان و غلبه بر ترستان باید

باید راغب باشید که این کارها را برای خودتان امتحهان و تمهرین کنیهد.  .راغب باشید

تواند این کار را برای شما بکند. اما اگر اینکار را بکنید خواهیهد دیهد کهه هیچکس نمی

ود. و وقتی به آن شآمد چقدر سریع نصیبتان میآنچه که به نظرتان پیشرفت بزرگی می

تر شد، خیلی طبیعی این کارها را انجام خواهید عادت کردید و این چیزها برایتان عادی

رسد تقریباً همه افراد به شخصهیت خودشهان اعتیهاد پیهدا اما ازآنجاکه به نظر می .داد

اند توگرایی میاعتیاد به مثبت .اند، تغییر مداوم در رفتار کند و تدریجی خواهد بودکرده

ترسی که در فکرتان هست از اتفاقاتی که ممکن است بیفتد یا پاسخی که فردی ممکهن 

است به شما بدهد، را کمتر کند. دیدگاه منفی درمورد دنیا موجهب تهرس و عقهب نگهه 

شوید تر شوید، خیلی از کسانی که با آنها آشنا میداشتن شما میشود. اما اگر مثالً مثبت

اهند داد. به طور کلی، علیهرغم طرزتفکرتهان درمهورد دنیها، همانطور به شما پاسخ خو

 .دهندای به شما واکنش میها مثل آینهآدم

مهن همهین “ ،”من این آدم خجالتی، منفی و ترسیده هستم.“کنید که: اگر هنوز فکر می

، تغییر نخواهیهد کهرد. وقتهی ”ام و همینطور خواهم ماندهمیشه همین بوده“و ” هستم

رد خودتان فکر کنید، به واقعیت تبدیل خواهد شد. اگر برای تغییر آمهاده و اینطور درمو

توانید واقعیتی که درمورد خودتان، شخصیتتان، افکهار و احساسهاتتان راغب باشید، می

 .کنید را از نو بنویسیدفکر می
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کنم، واقعیت ذهنی است. بااینکه هنوز درک کاملی از تازگی روی آن کار میچیزی که به

ن ندارم، معنای اصلی آن این است که هیچ جدایی در دنیا وجود ندارد. من و شما از هم آ

ممکن است کامالً متوجه آن نشوید اما اگر با این فکر کهه  .جدا نیستیم. ما یکی هستیم

مقابلتان به هم وصل هستید و درواقع فقط یکی هستید، وارد ارتبا  شوید، شما و طرف

وقتی این رویکرد نسبت به جهان را به کهار گیریهد، ترسهیدن  .خیلی مفید خواهد بود

تهر، متر خواهد شد، یا حتی بدجنس و خبی  بودن. با این رویکرد شهما آراخیلی سخت

رسد که ذاتاً به کل دنیها تر خواهید بود. اینطور به نظر میتر و روراستتر، شجاعمهربان

 .وابسته هستید

 ترس از شکست دارید؟شما چه نظراتی درمورد غلبه بر 
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 دام های ذهنی برای دور شدن از موفقیت

 چرا پس از مدتی سخت تالش کردن، دلسرد میشوید؟ –چاله های عجیب ذهن 

متهر بهر ثانیهه  3۱۱۱۱۱۱۱۱با سرعتی حدود .نور پدیده ای فوق العاده شگفت انگیز است 

یعنی سهاختار ذره ای و مهوجی دارد،  موجیو هم  ذره ایحرکت میکند و ساختاری هم 

امها، .آن باع  میشود از منافذ پارچه و کاغذ هم عبور کند در حالی که هیچ جرمی ندارد

میرسد، درون آن جذب میشهود و  سیاه چاله این پدیده شگفت انگیز، زمانی که به یک

برای همیشه گم میشود. ذره نوری که از سریع ترین پدیده در حال حرکت این دنیاست 

نه  ! این یک واقعیت فیزیکی است. سط یک چاله سیاه، عمیق و تاریک بلعیده میشودتو

ای که جرم داشته باشد، توسط سیاه چالهه هها بلعیهده –تنها نور، بلکه هر جسم و شی 

اینکه چه اتفاقی در سیاه چاله ها بر سر این اجرام می آید، هیچکس خبر ندارد؛ .میشود

 …ه مقصدشان نخواهند رسیداما همه میدانند، آنها دیگر ب
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در دنیای عادی و روزمره ما نیز این سیاه  نه فقط در دنیای فیزیک و ستاره شناسی، بلکه

اما آنها نه تاریک هستند، نه سیاه هستند و نه ساکت و عمیق؛ این  .چاله ها وجود دارند

انگیزه و  مخفی شده اند تا به محض رویت اراده، گوشه ذهن ما سیاه چاله ها در جایی در

 .شوری در افراد آنها را ببلعند

شما وجود ندارند؟ خب، با خودتان فکر کنید :  سیاه چاله ها در ذهنآیا فکر میکنید این 

آخرین باری که یک ایده عالی به ذهن تان رسید کی بود؟ شور و اشتیاقی فراوان بهرای 

ید، با اینکه چند بهار در حال تالش کردن بود یک هدف مهم انجام آن داشتید و یا برای

شکست خوردید اما فکر کردن به هدف باع  میشد ادامه دهید اما پس از مدتی کوتهاه، 

چه  و …دیگر ادامه ندادید…دست از تالش برداشتید واقعا چرا؟ بدون آنکه متوجه شوید

 .برای همیشه در سیاه چاله ذهن تان ناپدید شدند بر سر هدف، رویا و اشتیاقتان آمد؟

 نیههد چههه افههرادی بیشههتر در دام سههیاه چالههه هههای ذهنههی هسههتند؟میدا 

افرادی وضع موجود را میخواهند  تمام آنهایی که هدف و رویایی بزرگ در زندگی دارند.

و تغییر میخواهند. شمایی که در حهال خوانهدن  یک زندگی بهتر بهتر کنند. آنهایی که

 …این مقاله هستید
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، رویا و شور و اشتیاق شما هستند تا سیر شهوند، سیاه چاله های ذهن تان، منتظر هدف

اگر آنها را سیر کنید، توقع شان بیشتر خواههد شهد و روز بهه روز اههداف و رویاههای 

 .بیشتری از شما خواهند بلعید
 

 چطور سیاه چاله های ذهنی را مسدود کنیم؟

 

نابود کردن  به مراتب ساده تر از سیاه چاله های کهکشانیمسدود کردن یا از بین بردن 

 ! آگاهی و تغییر مسیر اما یک راهی وجود دارد، …است سیاه چاله های ذهنی

شما اگر بدانید این سیاه چاله ها کجا هستند، چه شکلی هستند، چطور شهما را فریهب 

میدهند تا به سمت آنها جذب شوید، شانس این را خواهید داشت تا در دام آنها گرفتهار 

 …یر سیاه چاله قرار نگیرد هرگز در دام آن گرفتار نخواهد شدنشوید. نور هم اگر در مس

سیاه چاله .آشنا کند سیاه چاله خطرناک و مشهور ذهنی 5این مقاله قرار است شما را با 

البتهه  .هایی که روزانه هزاران ایده، رویاه، فکر زیبا و آینده درخشان افراد را می بلعند 

ان خیلی آشنا به نظر برسند زیرا این سهیاه چالهه دور از ذهن نیست بعضی از آنها برایت

 های معروف ترین هستند و هر روز همه مان با آنها قرار است دست و پنجه نرم کنیم

 

مدت دوازده سال، به عنوان پیک مشغول به کار بودم و در ذهن رویاهای بسیاری را برای 

ود ههم گهوش مهی دادم و زندگی ام می پروراندم، اما به ترس و تردیدی که در درونم ب

همین باع  شده بود من از موفقیت هایی که قطعا می توانستند در انتظهار باشهند، دور 

اما در نهایت از این حالت خسته شدم .باشم

دیگر کهافی اسهت. بایهد و با خود گفتم که 

و  کاری برای رسیدن به رویاهایم انجام دهم

. من همیشهه دوسهت به اهدافم دست یابم

، بنابرای تصهمیم نویسنده باشمداشتم یک 
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گرفتم که دیگر به صداهای منفی درونم که همیشه من را محدود مهی کردنهد و مهانعی 

. باالخره توانستم کتابم را به چاپ برسانمبودند برای شروع کارهای جدید، گوش ندهم و 

ن کتابی که نوشتم، کتاب خوبی ار آب درنیامد و چندان مورد استقبال قرار نگرفت و مه

کهه  . درسهت اسهتدر مدت شش ماه تنها توانستم پنج جلد از آن را به فروش برسانم

رویاهای من در ظاهر با شکست مواجهه شده بود، امها هرگهز ناامیهد نشهدم و مصهمم، 

 .مسیری را انتخاب کرده بودم،ادامه دادم

سیدن به اکنون چهار سال از آن اتفاق و روزی که تصمیم گرفتم با اراده ای محکم برای ر

 تابکاری نوشتم و بیش از هزار جلد از من کتابهاب بسیرویاهایم تالش کنم، می گذرد و 

اکنون من یک نویسنده موفق،یک گوینده پرمخاطب و یهک مربهی هایم را فروخته ام. 

 .حرفه ای شده ام من توانستم به موفقیت دست یابم و با معنای آن زندگی کنم
 

زندگی شان تجربه کرده اند، به خوبی می داننهد کهه بهه  همه افرادی که موفقیت را در

واسطه ذهنیت مثبتی که داشته اند، اکنون توانسته اند به چنین جایگاهی برسند. طهرز 

تفکر شما بر روی عملکردتان به شدت تاثیر گذار است. اگر ایمان نداشهته باشهید کهه 

ی برای خود می اورید کهه رسیدن به موفقیت برای شما نیز امکان پذیر است، توجیه های

گهام برنداریهد. در  به سوی موفقیتباع  می شوند در حالت سکون باقی بمانید و هرگز 

اشاره می شود که شهانس شهما را بهرای رسهیدن بهه موفقیهت و  دام ذهنی 5 اینجا به

 :اهدافتان کاهش می دهند
 

 مقایسه کردن 

از رسانه ها متشکرم که هر روز اطالعات جدیدی را در اختیار ما می گذارند. آن ها ههر 

، به ما معرفی می کنند.. …ی را، چه در زمینه شغلی و چه در زمینه علمی وروز افراد موفق

های افراد مختلف هستیم. اما این اطهالع رسهانی، ههم جنبهه  شاهد موفقیتما هر روز 

مثبت دارد و هم جنبه منفی. جنبه مثبت آن از این جهت است که شنیدن این اخبار می 

http://savina.ir/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/
http://savina.ir/fa/%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B0%D9%87%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82%DB%8C%D8%AA/
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ترغیب شما برای رسیدن به اهدافتان شود،اما تواند برای شما انگیزه بخش باشد و باع  

جنبه منفی آن ممکن است شما را دچار ناامیدی کرده، تاجایی که احساس کنیهد فهرد 

مفیدی نیستسد. اما این را بدانید مقایسه کردن جایگاه آن افراد با جایگاهی کهه شهما 

ایجاد می کند که  دارید کار ساده ای است، اما این مقایسه اشتباه، احساساتی را در شما

باع  می شوند از ادامه دادن به مسیری که برای خود انتخاب کرده اید، منصرف شوید و 

در هرجا که هستید، توقف کنید. به یاد داشته یاشید که سفر شما در زندگی یک سهفر 

کامال شخصی است. شما نیز برای خود اهدافی دارید. اما مقایسه کردن میزان مهوفقیتی 

شما  میزان موفقیتب کرده اید با میزان موفقیت دیگران کار اشتباهی است. که شما کس

باید نسبت به نوع هدفتان و میزان تالشی که شما برای رسیدن به آن اهداف کرده ایهد 

اندازه گیری شود، بنابرای مقایسه میزان موفقیت شما با فردی دیگر که هم نوع هدفتان 

به آن هدف، کامال با یکدیگر متفاوت است، اشتباهی و هم میزان تالشتان برای دستیابی 

 .بزرگ محسوب می شود و تنها باع  ایجاد ناامیدی در شما می شود

 تردید 

ترس و تردید در همه انسان ها وجود دارند. همه ما از شکست ها هراس داریم و هنگامی 

تن یهک که دچار اشتباه می شویم، نوعی احساس باخت به سراغمان می آید. امها داشه

چنین نگرشی که باع  محدود شدن فکر ما می شوند، به سادگی مار را از رسهیدن بهه 

موفقیت دور نگه می دارند. گوش دادن به نداهای منفی درونتان تا خودتهان را متقاعهد 

کنید که نمی توانید اهداف بزرگی در زندگی برای خودتان داشته باشهید وآن وقهت بهه 

سراغتان می آیند، از دست می دهید. اما این باورها اشتباه سادگی فرصت هایی را که به 

 .هستند و شما می توانید با بی اعتنایی به این صداهای منفی، این موضوع را اثبات کنید

 افراد منفی نگر 

مطمئنا همه شما شنیده اید افرادی که شما با آنها در ارتبها  هسهتید،بر روی باورهها و 

رند. در واقع افراد منفی نگر توانایی استفاده از فرصت هها عملکرد شما تاثیر مستقیم دا
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را ندارند و تنها هدفشان این است که دیگران را در سطح خودشان پایین بکشهند. اگهر 

ذهنیهت و نگهرش  شما مدتی با این افراد در ارتبا  باشید، خواهید دید که آنها چگونهه

ز با آنها باعه  مهی شهود تها ا  اشما را تحت تاثیر خود قرار می دهند.به هر حال ارتب

در مسیر ابراین ارتبا  خود را با این افراد قطع کنید تا نرسیدن به موفقیت دور بیفتید، ب

 .خود، پیشرفت را احساس کنید موفقیت

 نبود انگیزه 

مسیر بسیار طوالنی است و شما برای رسیدن به مقصد، بایهد انگیهزه ای  جاده موفقیت

اید به دنبال منبع الهام بخشی باشید تا ایهن انگیهزه درونتهان قوی داشته باشید. شما ب

نهادینه شود.اکنون که عصر اطالعات است،بهترین کار بهرای ایجهاد انگیهزه، خوانهدن 

مطالب و مقاالت مفید و تماشای ویدئوهای آموزنده در راستای هدفی است که برای خود 

ود را ادامه دهید و همچنین کمهک برگزیدید. این کار به شما انگیزه می دهد تا مسیر خ

 .می کند تا بتوانید بر تمام باورهای اشتباه غلبه کنید

 طفره رفتن 

یکی از چیزهایی که وجود آن در زندگی هم ما تضمین شده،مرگ است. اما آن چیزی که 

هیچ وقت تضمینی برای آن وجود ندارد، این است که چه زمهانی فرصهتمان بهه پایهان 

ام ما آن را در اختیار داریم، همین امروز و همین لحظه است. امهروز میرسد. آنچه که تم

روزی برای شروع کردن و گام برداشتن به جلوست. به خودتان بگویید کهه بهه تعویهق 

انداختن کارها به روز و روزهای بعد مانعی برای دستیابی به انتخاب های صحیح در مسیر 

ین باشهید کهه موفقیهت در انتظهار موفقیت است، پس همین االن بلند شهوید و مطمه

 .شماست

آیا شما هم می خواهید که زندگی تان را تغییر دهید ؟ آیا می توانید بر دام های ذهنهی 

 زندگی و باورهایی که باع  محدود شدن ذهنتان می شود،غلبه کنید؟
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 ترس از شکست: عامل نابودی موفقیت

 
ردن مشکالت زندگی است. اما با ایهن آزمون و خطا معموالً جزء اولین راه های برطرف ک

وجود خیلی از افراد چون خیلی از تجربه خطا واهمه دارند، از انجام آزمون خودداری می 

کنند. آنها به اشتباه باور دارند همه خطاها، اشتباه و مضر هستند، درحالیکهه خیلهی از 

ن دارد کهه مهی آنها هم الزمند و هم می توانند کمک رسان باشند. خطا بازدهی برایتها

را نشانتان دهد. فقط خطاست که افراد را وادار می کند آزمونی بهتر و  راه موفقیتتواند 

که  جدید انجام دهند و به همین ترتیب آزمون و خطاهای بیشتری را تجربه کنند تاجایی

سرانجام به راه حلی بادوام و خالقانه دست پیدا کنند. رسیدن به خطا نشهانه شکسهت 

نهایی است. اگر خطایی نباشد، موفقیتی هم در  یک قدم در جهت موفقیتکه نیست، بل

 کار نخواهد بود.

  

درواقع، یکی از بزرگترین بدشانسی هایی که در یک پروژه می تواند برایتان پیش بیاید، 

و در عین حال نیمه کامل و ناتمام است. وقتی چنهین اتفهاقی —موفقیت پیش از موعد

ی شوید که روشی را که اینقدر زود نتیجه داده است را به کهار روی می دهد، وسوسه م

ببندید و دنبال چیز دیگری نمی روید. بعدها، شاید رقیبی از راه می رسد و همان فرایند 

د و به راه حلی دست پیدا می کند که به کشفی که شما ناتمام ول کردید را دنبال می کن

 سرعت راه حل شما را کنار می اندازد.
  

 هنگ های کمالفر
  

خیلی از سازمان ها این روزها بر پایه فرهن  کمهال اسهتوارند: یهک دسهته عقایهد و 

 موفقیت خالصاعتقادات سازمانی که در آن هر نوع شکست غیرقابل قبول است و فقط 
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و بی عیب جای دارد. شما برای حفظ اعتبار خود بعنوان فهردی موفهق، بایهد بهه همهه 

و به هیچ وجه خطایی مرتکب نشوید که نتوانید آن را پنههان  اهدافتان دست پیدا کنید

 کنید یا به گردن کس دیگر بیندازید.

استرس و وحشت موجهود در چنهین شهرکت و سهازمانی را تصهور کنیهد. مجبوریهد  

کوچکترین خطایتان را یک جور الپوشانی کنید یا هر چه در توان دارید به کار ببندید تا 

کس دیگری بیندارید. در این گونه شرکت هها معمهوالً افهراد بهه اشتباهتان را به گردن 

سرعت اوج می گیرند و بعد ناگهانی از عرش به فرش سقو  می کنند. شهما مجبهور بهه 

دروغ ، تقلب، تحریف اطالعات، و مخفی سازی مشکالت هستید تا زمانیکه بهه بحهران 

 تبدیل شوند و دیگر نتوانید آنها را پنهان کنید.
 

 به گذشته وفاداری

اگر کسی به خاطر یک موفقیت پیش از موعد از رسیدن به یک پاسخ کامل، باز بمانهد،  

به خاطر تعهدی که به گذشته خود پیدا می کند، شکست های زیادی متوجه او خواههد 

خصهوص  شد. این مسئله را می توانید به وضوح در برخی از افراد سالخورده ببینید، بهه

که سالها پیش ایجاد کردند، اسم و رسمی به هم زدند. این  یتر حیاآنهایی که با یک تغیی

افراد دیگر دست به نوآوری نمی زنند و همیشه از این واهمه دارند که مبهادا اینبهار بها 

شکست مواجه شوند و سعی می کنند با همان موفقیت قبلی اسمشهان را سهر پها نگهه 

ه موفقیت یک چیز جدید ممکهن اسهت دارند. عالوه بر این، اینطور استدالل می کنند ک

ثابت کند که موفقیتی که در گذشته به دست آوردند چندان بزرگ و مهم نبهوده اسهت. 

پس چرا وقتی می توانید بدون تالش اعتبار و شهرت خودتان را حفظ کنید، دسهت بهه 

 چنین ریسکی بزنید؟

ترجیح می دهنهد اینگونه افراد شدیداً روی موفقیت های گذشته خود تکیه می کنند و 

فرصت هایی که برای موفقیت های آتی برایشان پیش می آید را رد کنند تا مبادا اینبهار 

 با شکست مواجه نشوند.



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

140  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

 چرا افراد موفق شکست می خورند 

هر قدرتی ممکن است یک روز به ضعف تبدیل شود. هر استعدادی متضهادی در خهود  

اد موفق دوست دارند به استانداردهای دارد که گاهی اوقات باع  نقص آن می شود. افر

باال دست پیدا کنند و موفق شوند. همین مسئله آنها را از شکسهتی کهه ممکهن اسهت 

زندگیشان را به نابودی بکشاند، می ترساند. وقتی یک خصیصه مثبهت، مثهل پیهروزی، 

 آنقدر در زندگی یک نفر نیرومند می شود، هر آن این احتمال وجود دارد که تبدیل بهه

 یک نقص و ضعف بزرگ شود.

پیروزی برای خیلی از افراد یک ارزش قدرتمند است. این افراد زندگیشهان را روی آن  

بنا کرده اند. آنها عادت دارند در هر کاری که انجام می دهنهد موفهق شهوند: مدرسهه، 

دانشگاه، ورزش، هنر، سرگرمی ها، کار و ... هر پیروزی تازه بهه قهدرت ارزش آنهها در 

 دگیشان اضافه می کند.زن

به تدریج، دیگر حتی نمی توانند فکر شکست را هم به ذهنشان راه دهند. شهاید تابهه  

حال در هیچ کاری شکست نخورده باشند، و به همین خاطر تجربه بلند شدن از شکست 

را هم ندارند. شکست برای آنها وحشتناکترین کابوس است: ترسی وحشتناک که بایهد 

ه شده از آن دوری کنند. ساده ترین راه برای انجام اینکار این است کهه به هر قیمتی ک

هیچوقت ریسک نکنند و سفت و سخت به همان کاری که بلندند بچسبند. ساعت ههای 

طوالنی کار کنند، هر چیز را ده مرتبه چک کنند و محتا  ترین و وظیفه شهناس تهرین 

 فرد در جهان باشند.

های پیوسته، برنامه های کاری سخت و بیرحمانهه نتوانهد  و اگر کار سخت مداوم، تالش 

احتمال شکست را از آنها دور کند، از هر راه ممکن دیگر برای دفع کهردن آن اسهتفاده 

می کنند: اعداد و ارقام تحریف شده، پنههان کهردن ههر چیهز منفهی، مخفهی کهردن 

گردن کسانی که  استباهات، خودداری از فیدبک مشتری ها، انداختن اشتباهات خود بر

قدرت مقابله نداشته باشند و ....مشکل استانداردهای اخالقی خیلی از شرکت ها و اداره 
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جات بیشتر از هر چیز به ترس از شکست در میان افرادی برمی گردد کهه مهدت ههای 

 طوالنی افرادی موفق بوده اند.

 نیاز به توازن و تعادل

د باشید. وقتی هر ارزشی خیلی در مسهیر به شدت مراقب ارزشهای ناتوازن زندگی خو 

زندگیتان اهمیت پیدا می کند، مراقب باشید. افراد بیش از حد موفق، آرامش فکر خود و 

و  "نیکی"زندگی آنهایی که برایشان کار می کنند را نابود می کنند. آنهایی که خیلی به 

الت و تقوای خود اخالقیات می چسبند، افراد ریاکاری می شوند که فقط خودشان به عد

معتقدند. آنهایی که ارزش هایشان برای ساختن رابطه های نزدیک نامتعادل باشهد، بهه 

سمتی کشیده می شوند که دوستان و خانواده شان را با ابراز عالقه های مهداوم خسهته 

همه دوست دارند موفق شوند. مشکل وقتی پیش می آید که ترس از شکست  می کنند.

د. وقتی دیگر نتوانید چاره ناپذیری ارتکاب بهه اشهتباه را بپذیریهد، بر شما غلبه می کن

نخواهید توانست اهمیت آزمون و خطا را در یافتن بهترین و خالقانه ترین راه حل درک 

کنید. هرچه بیشتر خالق باشید، مطمئناً مرتکب اشتباهات بیشتری هم می شوید. به آن 

از بروز ایهن اشهتباهات جلهوگیری کنیهد، وقتی تصمیم می گیرید که   عادت می کنید.

تعادل خیلی بیشتر از آنچه که فکر مهی کنیهد اهمیهت خالقیتتان هم نابود خواهد شد.

دراد. کمی خودخواهی حتی در مهربان ترین آدم ها هم الزم است. و کمی شکست برای 

حفظ دیدگاه هر کس درمورد موفقیت هم ضروری است.خیلی درمورد مثبت بهودن مهی 

م. شهاید الزم باشهد شنوی

یاد بگیریم که بخش منفی 

زندگی و تجربیاتمان ههم 

به همان اندازه در دسهت 

یافتن به موفقیت در کار و 

 زندگی اهمیت دارد
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 دهندشان انجام میدقیقه ابتدایی روز کاری ۱۵کاری که افراد موفق ، در  ۱۴

کند. اگهر صهبح اول یین میدانستید یک رُبع اول روز کاری، ریتم بقیه روز را تعآیا می 

تان شیر تو شیر باشد، فکرش را بکنید بعد از ظههر کهه صبح که سر کار رسیدید اوضاع

دهد، مستخدم شرکت در چهای یکی پول نمیفالن مشتری سفارشش را پس گرفته، آن

های ته انبهار چنهد نفهر از را روی یوتیوب گذاشته، موشادرار کرده و فیلم آن 3ساعت 

اند، راننده شرکت در صف پمپ بنزین اوردوز کرده و بقیهه همکهاران از جویدهخدمه را 

 …شما التماس دعا دارند

آیا مغزتان توان هَندِل کردن همه این ماجراها را دارد؟ اگر هر روز به همین منوال پیش 

خرد. هزارتومن نمی 3۱سوزانید و وانت سمساری هم شما را برود که سر سال رادیات می

 35کنیم که افراد موفق در کاری آشنا می 31جا شما را با را دارید غم ندارید. در این تا ما

دهند تا ریتم مناسب برای کار کردن تا دم غروب شان انجام میدقیقه ابتدایی روز کاری

 .را داشته باشند
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 شوندی  ربع زودتر از ساعت شروع کار، در دفتر حاضر می -3

دقیقهه  35حرکت زد؟ نه خیر. یک فرد موفق  31توان دقیقه می 35واقعاً فکر کردید در 

کار دیگر را انجام بدههد و  33شود تا اوالً وقت داشته باشد زودتر سر کار خود حاضر می

دقیقه که از خهواب عزیهز بزنیهد،  35ثانیاً استرس دیر رسیدن را هم به خود وارد نکند. 

گیر کنید  BRT ، الی درلوارتان باز باشدگاه دیگر انقدر هول نخواهید شد که زیپ شآن

تهان بیهرون سانت از گوشهه دهان 3۱تان و آب لمبو شوید و موقع رسیدن به دفتر زبان

 .افتاده باشد

 کنندای مرتب میابزار کارشان را مثل ی  قاتل حرفه -3

ه حاال قاتل هم اگر مثال خشنی باشد، میز جراحی که پر از تیغ و پنس و نخ بخیه است ک

مثال بدی نیست! یک آدم موفق برای مرتب بودنِ ابزارِ کارش چنان اهمیت قائهل اسهت 

شان اهمیت قائلنهد. یهک ای برای مرتب بودن ابزارهایکه یک جراح یا یک آشپزحرفه

کهه ی جاده، که قرار است چند ساعت پشت فرمان بنشیند، قبل از اینراننده کارکشته

های خود را تنظیم زند بعد صندلی و آینهها میه الستیکاستارت بزند اول چهار تا لگد ب

گذارد تا سر عوارضی مجبور نشود برای پیهدا ها را جلوی داشبُرد میکند و پول خُردمی

ها را جهور کهرد همه این بعد که …کردن یک پونصدی در جیب خشتکش شیرجه بزند

از وسهایل و ابهزارش  داند هر یهکعلی علی یا علی. فردی که در کارش موفق است می

ها دسترسی پیهدا کنهد و دقیقاً در کجا قرار دارند که در صورت نیاز خیلی سریع به آن

برای انجام دادن هر کاری دو ساعت از وقتش تلف نشود که فالن چیز را کجا گذاشهته؟ 

کنیهد، در ادامهه روز هر یک دقیقه وقتی که برای مرتب کردن لوازم و وسائل صرف می

 .ر به وقت مفیدتان اضافه خواهد کردچند براب

 کنندکارهایی که در روزهای قبل انجام دادند را مرور می -3

به خصوص اگر از تعطیالت آخر هفته و یا یک مرخصی چند روز بهه بهاال بهه سهر کهار 

بار دیگر مرور کنید گردید، بد نیست کارهایی که قبل از تعطیلی کرده بودید را یکبرمی
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لی در بیایید و خود را دوباره در جریان کار قرار بدهید. بی خود نیست کهه تا از جو تعطی

کنهد و نگهاهی بهه طرف در کارش موفق است. هر روز اول صبح سر رسیدش را بهاز می

اندازد و از نظر ذهنی خود را بهرای کهار کهردن گهرم لیست کارهای دیروز و پریروز می

اند شهان بهاال نکشهیدهمایو را تا سر زانویهای ناموفق هم هستند که هنوز کند. آدممی

 .متری شیرجه بزنند 1خواهند در می
 

 کنندها را مرور میلیست کارهای در دست اجرا و مرلت آن -1

درسهت ” لیست کارهای در دسهت اجهرا” اوه راستی! یک آدم موفق برای خودش یک 

ن ایهن لیسهت در دهد. مهرور کهردکند چون اتکا کردن به حافظه کار دست آدم میمی

تان را مطابق با حجم کاری که در پیش شود که استراتژی کاریشروع روز کاری باع  می

دارید، همان اول صبح بچینید و تا شهب تکلیهف خودتهان را بدانیهد. در ایهن لیسهت، 

کارهایی که باید انجام شود در یک ستون نوشته شده و در ستون بعدی آخرین مهلت و 

ها آورده شده اسهت. حتهی یهک نگهاه جزئیات دیگر مربو  به آنهای بعدی در ستون

 .کندتان حک میمختصر به این لیست تصویر روشنی از ادامه آن روز را در ذهن
 

بعد از چند سال کهار کهردن ههر : کنندکار مرم را برای هر روز تعیین می ۳نرایتاً  -5

که اگر بیش از حد تهوانش  شودفردی به بیشینه انرژی خود پی خواهد برد و متوجه می

کار سر خود بریزد و به خودش فشار بیاورد، منفجر خواهد شد. یهک آدم موفهق بهرای 

که حواسش درست و حسابی به کارش باشد و دچار سردرگمی نشهود، در یهک روز این

کند و تا آخر روز فقط به جمع و جور کردن کار مهم را برای خود تعیین می 3کاری نهایتاً 

 .کندکار فکر می 3این 

های موفق، با پرسیدن چند سؤال خهوب آدم:  پرسنداز خودشان سؤاال  خوبی می -4

اند. ایهن افهراد و ربع صبح از وضعیت لن  در هوایی خهارج شهده 1از خود، تا ساعت 

کنند و اگر الزم باشهد کارشان بگیرد را تعیین می مشکالتی که ممکن است امروز جلوی
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طور نیست کهه افتند. سیستم یک آدم موفق اینبه فکر راه حل می شانبرای حل شدن

دور بیفتد و با تلف کردن وقتش برای حل کردن مشکالت بی اهمیت، وقت و انرژی خود 

را به باد بدهد. سؤال خوب پرسیدن فقط برای اول صبح نیست. در طول روز و اگر مقدور 

 .ج خواهید داشتخوبی احتیا است در حین خواب هم به چنین ویژگی

مثالً یک آدمی مثل دیوید کارپ : کنندشان را فقط وقتی که مجبورند چ  میایمیل -1

دقیقهه اول کهارش را بهه چهک کهردن  35که تامبلر را تأسیس کرده، کسی نیست که 

کلیپ جدید نیکهی ” تان به ایمیل کار را بکنید تا چشمایمیلش بگذراند. کافی است این

گونه افراد شن  برای نیم ساعت بروید دنبال چاک وسط نخود سیاه. اینبیفتد و ق” میناژ

شهان را شده و چشمان Inbox اگر هم بخواهند یک ایمیل کاری مهم را چک کنند وارد

کنند تا سریع اسم فرستنده را پیدا کنند و فقط همهان ایمیهل را بخواننهد و در تیز می

 .ها را جارو بکشندز باال به پایین همه ایمیلکه اصورت لزوم به آن پاسخ بدهند؛ نه این
 

اول صبح آدم بیشهترین : دهندقرار می” سکو “شان را روی حالت گوشی موبایل -1

های موفهق بها قهرار دادن انرژی و تمرکز را برای انجام دادن کارهای سخت دارد و آدم

های شخصهی دانند. تماسگوشی خود بر روی حالت سکوت، قدر این چند ساعت را می

ای ریخته های پِرت. در هر صورت کسی که برای ادامه روز خودش برنامهبماند برای وقت

های اول صبح برنامهه او را بههم ها و پیامکاست چندان خوشحال نخواهد شد که تماس

 .بریزند

ای کهه تصهویری از مثل ورزشکاران حرفهه: سازندشان تصویر آینده را میدر ذهن -3

کنند، آدم کاری موفق هم در ای را در ذهن خود ایجاد میمرینی و مسابقههای تتکنیک

کند تصویر مثبتی از موفقیت و دستیابی به اهداف در ذههن خهود ابتدای صبح سعی می

کند. این افراد تصاویر کارهایی که قرار است در طهول روز انجهام بدهنهد را در درست 

شهان از زیرنظهر بهار در ذهنچیهز را یککننهد و همهه ضمیر ناخودآگاه خود مرور می

 .دهند ذهنیت داشته باشندرا انجام میگذرانند تا موقعی که آنمی
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شان به که در ذهنبعد از این: شان باشدبرند که مُمِد حیا دمی به آسایش فرو می -3۱

 آینده رفتند و برای خودشان ذهنیت ایجاد کردند، حاال باید به زمان حهال برگردنهد. از

خواهید خودتان را برای یک روز پرکار و شلوغ آماده کنید، بهد اید و حاال میآینده آمده

نیست چند لحظه آرام بنشینید و یک چای بنوشید یا اگر سیگاری هستید یک سهیگار 

تهان ها غذا بدهید، یا هر کاری که باعه  آرامشدود کنید و اگر آکواریوم دارید به ماهی

دن نیز راهکار بدی نیست. این عمل باعه  خواههد شهد تها شود. نفس عمیق کشیمی

اکسیژن بیشتری به مغزتان برسد و آرامش بگیرید. خیلی از افراد موفهق از ایهن روش 

اُپهرا کننهد از جملهه نیمچه مراقبه اول صبح برای انرژی دادن به خودشان اسهتفاده می

 .، مجری تلویزیونی مشهور آمریکاییوینفری
 

اغلب افراد موفق سهاعات بسهیاری از : دهندبسیار سب  انجام میحرکا  کششی  -33

تحرکی در طوالنی مدت، ممکن است منجر به بروز نشینند و این بیروز را پشت میز می

که بعد از چند سال کار کردن دست و شانه و مشکالت جسمانی برای فرد شود. برای این

دقیقه اول صبح،  35ید بهتر است در تان دچار مشکل نشود و به قوز کمر دچار نشوگردن

تان را به حرکات کششی سبک اختصاص دهید. اگر خیلی حهال نهرمش قسمتی از زمان

گاهی را ندارید، از همان پشت میز که نشستید روزنامه را پرت کنید کهف زمهین و صبح

 .را بردارید تا کمی کِش بیاییدخم شوید آن
 

اول صبح زمانی :  رند تا موتورا روشن شودگذااول صبح همکارشان را راحت می -33

های کفاشیان برای نیست که تا همکارتان را دیدید بخواهید از استعفای کیروش و خنده

او صحبت کنید یا روزنامه را باز کنید و ماجرای مشکوک فوت عمهوی ههادی سهاعی را 

د جسهم و برایش تعریف کنید. اول صبح باید به سایر همکاران فضها بدهیهد تها بتواننه

خواهید خوابی که دیشب بهر شان را آماده کار کنند. هنوز چشم طرف باز نشده میذهن
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اید را برایش تعریف کنید. اول صبح را بیخیال مردم شهوید، اثر غذا خوردن زیادی دیده

 .ها هماهن  کنیدکه بخواهید قرار مالقاتی را با آنمگر این
 

یک آدم کاری درست :  رسندیف خودشان میقبل از کم  به دیگران اول به وظا -33

داند که انجام دادن وظایف خودش بر کمک کردن به دیگران ارجحیت حسابی این را می

هها، اگهر وقتهی گیرند و پس از عبور از آنهای خودشان را در نظر میدارد. ابتدا اولویت

وفق اسهت. رفتهار ای و مکنند. این اخالق یک آدم حرفهباقی ماند، به بقیه هم کمک می

توانیم همهه را در آن واحهد از آماتورگونه این است که فکر کنیم سوپرمن هستیم و می

دقیقه روتین ابتدای روز  35ای موفق به شان نجات بدهیم. یک فرد حرفهزیر فشار کاری

را ها خواست خیلی مؤدبانهه آنگذارد و اگر کسی چیزی از آنخود و دیگران احترام می

کمهک را ” گریایحرفه“و ” گریفردین“ترین حالت موجود بین ند، یا در متعادلکرد می

 .کندبه زمانی پس از انجام دادن وظایف خودش موکول می

آدم موفق و کاری :  های کاری فراری نیستنددانند و از چالشقدر کارشان را می -31

هوا و خدایگانش را صد اندازد هر روز صبح که پشت میز کارش قرار گرفت کالهش را می

کار نیست و در چشم دیگران آدم کند که بیکند و یک گله گوسفند نذر میبار شکر می

هایی بهرای های کاری را به چشم فرصهتمفید و باارزشی است. یک چنین آدمی چالش

بیند. یکی از مشخصات آدم موفق این است که ولهش کنهی رشد و پیشرفت خودش می

رود زیرا دوست ندارد سر جایش نشسته باشد و چهالش بهه میخودش به سمت چالش 

کنند همه چیز درست است و ههیچ نیهازی بهه سمت او بیاید. در زمانی که همه فکر می

ها را شناسایی کند و راهی برای عبور از تغییرات نیست، آدم موفق کسی است که چالش

شهوند، کهار را از حاضهر می بینی کند. این جور افراد با تمام وجود سهر کهارها پیشآن

شان را به حدی بهاال دانند و با خارج کردن احساسات منفی از خود، کارآییخودشان می

برند که بعد از مدتی نبودشان قابل تصور نیست. اگر خواههان پیشهرفت در محهیط می

 .کارتان هستید باید چنین ذهنیتی داشته باشید
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 افهراد .هسهتند دیگهران به کمک برای هایی فرصت دنبال به همیشه موفق، های آدم-

 تریسی برایان " دارد؟ من برای سودی چه کار، این ":  پرسند می همیشه ناموفق

 سهوراخ قهایق خهود که آن مگر کند غرق را قایق یک تواند نمی هم اقیانوس آب کل-

 ... ماست بر که ماست از باشد؛آری،

 دادن دست از بدون … دیگر شکستی به ، شکست یک از رفتن توانایی … یعنی پیروزی-

 .!!!!!… اشتیاق

 نخواههد هرگهز لحظهه ان کهه دید خواهی باش، داشته ایمان خدا به شکست لحظه تا-

 .رسید

 ! شوید ناامید احتیا  با ، کند نمی خبر معجزه-

 .توانممی که باشم فردی بهترین که است دارم؛ این خودم قبال در ایاولیه مسوولیت-

 ... !!!است مرغ میرسد موفقیت به نشستن با که موجودی تنها-

http://www2.nofa.ir/Profile/Club.aspx?profile=khatereha
http://www2.nofa.ir/Profile/Club.aspx?profile=khatereha
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 !بالش زیر جوجوی با خوشگله مرغ-

 ضهرری افتهادن بهه ، زیهدبرخی بشاش چهره با ؟ شد خواهد چه خوب بسیار افتادید؟-

 ( کارنگی دیل.) است درماندگی و عجز در بدبختی نیست متصور

 ... کنیم می تعبیر بد را آسمان که هستیم ما این نیست، شوم کسی بخت ی ستاره -

 شکسهت چیهزی در دههم می ترجیح دارم، نفرت آن از که چیزی در موفقیت جای به-

 ... برم می لذت آن از که بخورم

 موفق می شوند. ،ها که جرات شکست خوردن دارندفقط آن-

 اگر افتادی مهم نیست... به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری.-

د، چهرا بایهد همهان وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می توان مرتکب ش-

  قدیمی ها را تکرار کرد؟

است. اگر از کاری که انجام  کلید موفقیتموفقیت کلید خوشبختی نیست. خوشبختی -

 می دهید خرسند و راضی باشید، حتماً موفق خواهید شد.

 معلول معتقدند .نهای سطحی به شانس اعتقاد دارند.انسان های قدرتمند به علت وانسا-

داشته باشید که تصمیم خودتان برای موفق شدن از هر چیهز دیگهر  همیشه به خاطر-

 مهمتر است.

کسی به موفقیت دست می یابد که خوب زندگی کند ، زیاد بخندد و زیاد دوست بدارد -

. کسی که احترام افراد عاقل و فرزانه را جلب کرده باشد و کودکان خردسال را دوسهت 

یافت ، ترک کند ، چه با بزرگ کهردن یهک فرزنهد  بدارد . کسی که دنیا را بهتر از آنچه

صالح ، چه سرودن شعری زیبا ، و چه با نجات دادن یک انسان . کسی که مورد تحسین 

منتقدان باشد و خیانت دوستان را تحمل کند . کسی که همیشه زیبهایی ههای دنیها را 

تقدیم آنها کند . ستایش کند . کسی که بهترین خصوصیات افراد را ببیند و بهترین ها را 

  کسی که زندگیش یک الهام باشد و خاطره اش یک نیایش.

http://www.taranehonline.blogfa.com/page/goleyasgroup.aspx
http://www.taranehonline.blogfa.com/page/goleyasgroup.aspx
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کسی که سعی می کند تنها زندگی کند، هیچوقت یک انسان موفق نخواهد شد. قلب - 

او اگر به قلب کسی دیگر پاسخ ندهد، پژمرده می شود. ذهن او ، اگر فقط انعکاس افکار 

 خود را بشنود ، پالسیده می شود.

کسی است که قادر است با آجرهایی که دیگران به سویش پرتاب میکنند  موفق انسان- 

 ، پایه و بنیادی محکم و استوار برای خود بسازد.

 اگرخداوند آرزویى را در دلت نهاد، بدان توانایى رسیدن به آن را در تو دیده است.- 

د. در اکثر موارد، اشتباه است اگر باور داشته باشیم که مردم از موفقیت، موفق می شون-

از طریق شکست هایمان است که موفق می شویم. از هیچ قاعده اخالقی و پند و اندرزی 

 نمی توانیم به این اندازه درس بگیریم.

اگر فکر می کنید می توانید، حتماً می توانید. و اگر فکر میکنید که نمی توانید، حق بها -

 شماست.

 ندارد.چیزی ارزشمندتر از همین امروز وجود -

   "حرکت کن"کشتى در ساحل امن تر است، ولى براى این منظور ساخته نشده است: -

اگر بیشتر به طبیعت و خوبیهای بی حد و حصر جهان نظاره کنید ، اگر تالش کنید تا بهه 

افق های وسیعتری از اندیشه و عمل دست یابید ، اگر از درون احساس آرامهش کنیهد ، 

 سپری کرده اید. را روزی توام با موفقیت

 در استواری در قصد و نیت است. رمز موفقیت-

آنچه از زندگی نصیبتان می شود بستگی به ایهن دارد کهه: بها کودکهان مهربهان، بها -

سالخوردگان دلسوز، با گرسنگان و با ضعیفان و قدرتمندان بامدارا باشید. چهون ممکهن 

  .است خودتان هم روزی یکی از اینها باشید

  .باید پایه و بنیادی مستحکم برای پیروزی های آینده باشدشکست ما -

دوست دارم کارهای بزرگ و منحصر به فرد انجام دهم، اما وظیفهه ام انجهام کارههای -

کوچک و پیش پا افتاده است طوری که گویی کارهایی بزرگ و منحصر به فردند. دنیا نه 
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ا کارههای کوچهک امها صهادقانه فقط با اقدامات بزرگ و قدرتمندانه قهرمانان، بلکه به

 کارگران پیشرفت می کند.

بزرگترین تحسینی که تابه حال شنیده ام وقتی بود که کسی از من پرسید به چه فکر -

 می کنم، و سپس با عالقه به پاسخ من گوش داد.

هیچ چیز بیهوده تر از با تالش و جدیت انجام دادن کاری نیست که اصالً نبایهد انجهام -

 شود.

من  موفقیت چیست؟موفقیت در دنبال کردن هدف بدون مک  و درن  است. ولی  رمز-

موفقیت را در تشویق تماشاچیان نمی بینم موفقیت در رضایت خود از کاری اسهت کهه 

  .انجام داده ام

 دنیا خوابی است که اگر آن را باور کنی پشیمان می شوی ... امام علی )ع(- 

ایست که اندوهی فراوان بهرای بدسهت آوردنشهان فراموش نشدنی ترین اندرزها آنه-

 کشیده ایم.

اگر نتوانیم همیشه اتفاقاتی راکه در زندگیمان می افتد کنترل کنیم، دسهت کهم مهی -

توانیم بر واکنشهای خود نسبت به آن وقایع ، و بر اعمالی که در مقابل آنها انجهام مهی 

 دهیم مسلط باشیم.

شما بدهم، امها مهی تهوانم فرمهول شکسهت را در  به فرمولی برای موفقیتنمی توانم -

  .اختیارتان قرار دهم و آن این است: برای خوشنود کردن دیگران تالش کنید

به من یک کارمند ساده اما باهدف بدهید، تا به شما انسانی تحویل بدهم که تهاریخ را -

ان دگرگون می سازد. یک قهرمان بی هدف به من بدهید، یهک کارمنهد سهاده تحویلته

  .میدهم

وارد مبارزاتی شوید که آنقدر بزرگ باشند که به حساب آیند و آنقدر کوچک باشند که -

  بتوانید در آنها پیروز شوید

  .برای موفق شدن باید اول باور کنیم که می توانیم-



  ✌ ❤✌ ❤✌❤✌ پنجره ای رو به موفقیت✌ ❤✌ ❤✌❤✌

152  ✍                 ❤ ❤ محمد نظری گندشمین                                              ✍  

بزرگی در این نیست که کجا ایستاده باشیم، به این است که به کدام جهت در حرکهت -

د در جهت باد و گاهی مخالف با آن حرکت کنیم. آنچه مهم اسهت ایهن باشیم. گاهی بای

  .است که باید حرکت کنیم، نه اینکه بی اراده در گوشه ای بنشینیم

جوان ها چون نمی دانند چطور محتا  باشند، به ناممکن اقدام می کنند و نسل به نسل -

 به آن دست می یابند.

ن به آن معتقدیم، نه آنچه مردم فکر مهی کننهد. کارهایی را باید انجام دهیم که خودما-

این قانون که هم در زندگی فکری و هم عملی دشوار می نماید، تفهاوت بهین پسهتی و 

بزرگی را ایجاد می کند. این کار از این جهت دشوار است که همیشه آدم ههایی وجهود 

دگی کهردن در دارند که فکر می کنند بهتر از شما می دانند وظیفه تان چیست. برای زن

جمع، راحت تر این است که دنبال حرف دیگران برویم و برای زندگی کردن در عزلهت و 

تنهایی راحت تر این است که بر حسب اعتقادات خودمان زندگی کنیم. اما انسان عهالی 

  .مرتبه کسی است که در میان جمعیت، استقالل شخصی خود را حفظ کند

 فاصله شهان تها موفقیهتست که نمی دانستند اکثر شکست ها نصیب کسانی شده ا- 

  .چقدر نزدیک است و دست از کار کشیده اند

قهرار  قله موفقیهتوقتی به پول، تحسین دیگران، و شهرت بی عالقه شدید، در نوک -

 گرفته اید.

 فرصتی برای موفقیتکار را به این خاطر انجام دهید که کار خوبی است، نه اینکه چون -

 به شما می دهد.

، کار و تالش زیاد است. من فکر می کنم اگهر شهما بتوانیهد بههای آن را بهای موفقیت-

 بپردازید، در هر کاری موفق خواهید شد.

این آزمایش نهایی یک انسان باشخصیت است: احترام او برای افرادی که هیچ ارزشی -

 برای او ندارند.
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ا از طریق شکست بهه افراد خوب از این جهت خوب هستند که حکمت و دانش خود ر-

دست آورده اند. خیلی کم پیش می آید که کسی معرفت خود را از موفقیت بهه دسهت 

 آورد.

 ساکنان دریا پس از مدتی صدای امواج را نمی شنوند... چه تلخ است قصه ی عادت.-

 
 

این منتقد نیسهت کهه -

اهمیت دارد، یا کسی که 

از قهرمانان اشکالتراشی 

مهی کنهد. مههم همهان 

است که در میدان  کسی

وجود دارد و صورتش از 

عرق، گهرد و و خهاک و 

خههون پوشههیده شههده، 

کسی که دالورانهه مهی 

جنگد، اشتباه می کند و 

هههر از گههاهی خسههته 

میشود. کسی که معنای 

اشتیاق و فداکاری را می 

داند و خود را در راهی با 

ارزش فنا می کند. کسی 

بارزه شکست خورده اسهت و هیچگهاه بها که اگر هم شکست بخورد، در اوج تالش و م

 . کسانی که نه معنای پیروزی را می دانند و نه شکست را همنشین نیست
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