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    ..  سپاسگزارمسپاسگزارم  ،،  دانستیدانستی  حیاتحیات  الیقالیق  مرامرا  دیگردیگر  یکباریکبار  اینکهاینکه  ازاز
    ،،  کرديکردي  عطاعطا  منمن  بهبه  رارا  مجددمجدد  شروعشروع  یکیک  فرصتفرصت  اینکهاینکه  ازاز

    ازاز  بیشبیش  درایتیدرایتی  وو  دركدرك  منمن  بهبه  خواهمخواهم  میمی  توتو  ازاز  ..  متشکرممتشکرم
    ..  نکنمنکنم  تکرارتکرار  رارا  دیروزدیروز  اشتباهاتاشتباهات  امروزامروز  تاتا  ببخشیببخشی  پیشپیش

    دستدست  ازاز  دهیدهی  میمی  قرارقرار  اختیارماختیارم  دردر  کهکه  هاییهایی  فرصتفرصت
    بتوانمبتوانم  امروزامروز  برايبراي  فقطفقط  شایدشاید  کهکه  نبرمنبرم  یادیاد  ازاز  وو  ندهمندهم

......  بدارمبدارم  دوستدوست  رارا  دنیایمدنیایم  وو  رارا  دیگراندیگران
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نیستنیست  کورکور  جويجوي  وو  جستجست    یکیک  زندگیزندگی                              نیسـتنیسـت  دوردور    آرزويآرزوي  یکیک    زندگـیزندگـی
؟؟  چیستچیست  پروانــهپروانــه  پیلـهپیلـه  دردر  زیستـنزیستـن                              نیستنیست    افسانهافسانه  زندگیزندگی    ،،  کنکن  زندگیزندگی

میزنــدمیزنــد    صدایتصدایت    ،،    ناپیـداناپیـدا  هرچـههرچـه                                میزنـدمیزنـد  صدایتصدایت  دریـادریـا    !!  کنکن  گوشگوش
رارا  تـوتـو  میخوانـدمیخوانـد  سبـز،سبـز،  صدایـیصدایـی  بابا                                  رارا  توتو    میدانـدمیدانـد    ،،    خامـوشخامـوش  جنگلجنگل

  توستتوست  دستـاندستـان  پـیپـی    ،،  تنهـاتنهـا  قُمـريقُمـري                                توستتوست  جانجان  دردر  ،آتشـی،آتشـی  بارانباران  زیرزیر
  انتهـاستانتهـاست  بـیبـی  مقصدمقصد  یکیک  ،،  زندگـیزندگـی                                جداستجداست  دنیادنیا  ازاز  ،،  پروانـهپروانـه  يي  پیلـهپیلـه

زندگیسـتزندگیسـت  ماجـرايماجـراي  تمامـشتمامـش    ایناین                              نیستنیست    راهراه  انتهــايانتهــاي  جایـیجایـی  هیچهیچ
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: اول جلسه
 قدرشناس را خداوند الطاف باید ، شوید تبدیل بهتري انسان به می خواهید اگر

 گم را اشتیاقشان .داده اند دست از را زندگی به عشق مردم از کثیري شمار .باشید
 روزه همه .می آمدند هیجان به رویاهایشان تأثیر تحت که بود روزگاري .کرده اند

 که نومیدي هایی خاطر به حاال اما ، می شدند بیدار خواب از سر در هدفی با
 به رویاهایشان هیجان در دیگر ، زندگی فشارهاي تأثیر تحت نیز و کرده اند تجربه

 که کسی به روزگاري شاید .است شده خاموش اشتیاقشان آتش و نمی برند سر
 آن حاال اما .می ورزیدید عشق او به .داشتید اشتیاق ، کرده اید ازدواج او با حاال

 خواب از صبح که شده این کارتان حاال .است داده دست از را خود جالي رابطه
 این الهی مشیت اما .برگردید خانه به غروب و بروید کارتان سر به ، شوید بیدار
 و شویم بیدار خواب از اشتیاق با روزه همه باید .کنید زندگی گونه این که نیست

 .برویم روز هیجان استقبال به

.  باید سپاسگزار باشیم که هنوز زنده ایم
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. میزند رقم را مان آینده ، ما امروز کوچک تصمیمات

  بِأَنْفُسهِم ما یغَیرُوا حتَّى بِقَومٍ ما یغَیرُ ال اللَّه إِنَّ
 و شکست ، نکبت ، بال سوي به [ را ملتی هیچ سرنوشت یقیناًخدا

 و خوب صفات از [ را آنچه آنان آنکه تا دهد نمی تغییر ] شقاوت
 و ها زشتی به دارد قرار وجودشان در ] پسندیده و شایسته رفتار
.دهند تغییر گناه

 
.با اشتیاق زندگی کنید •
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. است محض خیال یک صرفاً ، است نشده نوشته کاغذ روي که را هدفی•
....... مقصد نه ، است سفر یک شادي•
؟؟؟؟؟ گویی می چه خودت با ببین و بنویس•
. بگیر آغوش در را امروزت•
 . بزن قدم .... بدوي توانی نمی اگر . بدو ... کنی پرواز توانی نمی اگر•

 به باید کنی می که کاري هر ولی ، بخز ... بزنی قدم توانی نمی اگر
......... بروي جلـــــــــــــــو

  تالشت ي اندازه به یا ، کن تالش آرزوهایت ي اندازه به یا : شکسپیر ویلیام•
..... آرزو



١٧



١٨

 در ، پرواز یا کنی زنجیر فکر ..... است فهم یک زندگی•
. ماند خواهی همان

 بدانم باید اما کنم، انتخاب آزادانه توانم می همیشه من•
  .ام کرده انتخابی هم باز نکنم، انتخاب اگر که

 این دهیم تغییر را خود زندگی توانیم نمی اینکه علت•
 کار روز هر . ایم کرده گیر مرگی روز در که است
 کار شدن، بیدار : دهیم می انجام را مشخصی هاي

.آنها همه تکرار دوباره و خواب کردن،
 و کشد می را امید او .است جنایتکار یک روزمرگی•

 به نسبت را ما .کند می نابود تغییر براي را شما شانس
 .دزدد می را اهداف و رویاها و کند می نابینا حقیقت

 به را شما و شود می پیشرفت و رشد از مانع روزمرگی
.کند می مشغول برد نمی جایی به راه که کاري
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 آن در انسانها که زندانی بزرگترین
 تفکر از ترس کنند، می زندگی
.است دیگران

 از دقیقاً که بگیرید تصمیم بایستی شما
 شما به کسی خواهید، می چه زندگی

.کند کمک تواند نمی مورد این در
  آسانسوري موفقیت به رسیدن براي

  ها پله از باید شما ندارد، وجود
.کنید استفاده
 آنها فردا مشکالت خصوص در نگرانی

 آرامش بلکه ، کند نمی دور شما از را
.گیرد می شما از هم را امروز
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: دوم جلسه
 خواهید را آن ، بگردید فرصتی دنبال به اگر•

. یافت
 خواهیم می که جایی به توانیم نمی درجازدن با•

. برسیم
  شروع ؛ کنید شروع تا باشید بهترین نیست الزم•

. باشید بهترین تا کنید
 ي نقطه ، خواهید می چه واقعاً اینکه دانستن•

. است تغییرات ایجاد براي اساسی شروع
... کن ریزي برنامه آرزوهایت به رسیدن براي•
 از بیشتر ، " است بد روز یک " فقط ، بد روز یک•

. نکنید فکر آن به این
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  10 ، ندهید دست از را خوبتان روزهاي اینکه براي
: بشناسید را مضر عادت

1) شدن متمرکز فقط روي داستان دیگران 
2) بودن کامل روز انتظار به 
3) کردن کار کسب درآمد براي فقط 
4) داشتن نفرت احساس 
5) ها  نگرانی و ها ترس به چسبیدن 
6) مشکالت به دائم توجه 
7) زودگذر هاي خشنودي 
8) کم فرصت در بزرگ تغییر یکایجاد  
9) آزاردهنده افراد کنار ماندن در 
10) ظاهر به حد از بیش توجه 



١١٢

  دلت در را آرزویی خداوند اگر•
 آن به رسیدن توانایی بدان ، نهاد

. است دیده وجودت در را
  خجالت هدفت نوشتن از وقتی•

  ایمان رسیدنش به یعنی ، بکشی
  نداري

 بدون " زندگی در ما مأموریت•
 با " بلکه ، نیست " زیستن مشکل
. است " زیستن انگیزه
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 بر خارجی نیروي اینکه مگر ، دارند سکون به تمایل  ساکن اجسام ( نیوتن اول قانون•
 مگر ، دهند ادامه حرکتشان به دارند تمایل متحرك اجسام ؛ شود اعمال ها آن

) شود ها آن حرکت مانع چیزي اینکه
  ، جدیــــــدتان خـــــــــود درآوردن حرکت به و اینرسی شکستن براي•

. خواهید می زیادي خیلی انرژي
 ؛ کنید می شروع دارید که چیزهایی براي سپاسگزاري احساس با را روزتان وقتی•

. بود خواهد متفاوت خیلی شما به جهان هاي پاسخ و رفتار ، نگاه
. است آن خالق بلکه ، نیست شرایط ي زاده انسان•
 تا باید ....... کنی رهایش کاره نیمه نداري حق ، کردي شروع را کاري وقتی•

. بروي آخرش
. کند می تمام خوب که است کسی ، کند می شروع خوب که نیست کسی برنده•

: سوم جلسه
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:  باید اهداف به رسیدن براي
 جزئیات تمام با ، بند چند در و دقیق را اهدافتان١.

. بنویسید
. بسپارید ذهن به و کرده مطالعه را آن بار چندین٢.
. رسید می هدفتان به باشید داشته ایمان٣.
. کنید باور روش این با را اهداف به رسیدن۴.
 کنید خرد را ) شود نمی و توان نمی ( ذهنی دیوار۵.

.
 را اهدافتان از کدام هر براي تأکیدي جمالت۶.

. کنید مرور را آن روزانه و بنویسید
. کنید شروع را خود فعالیت٧.
. ببرید لذت اهداف به رسیدن مسیر از٨.
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    سرنوشتسرنوشت هستند  معتقدمعتقد که افرادي حتی••
 تغییر قابل و شده تعیین  قبلقبل از همه

 دو خیابان از شدن  ردرد موقع ، نیست
. کنند می  نگاهنگاه را آن طرف

 اگر ..... بده انجام  عالقهعالقه با را کارهایت•
....  کنارکنار بگذارش توانی نمی

 ،  آرامشآرامش به دستیابی قانون مهمترین•
  اتفاقاتفاق که است رویدادهایی پذیرفتن

    تغییرتغییر را آن توانید نمی شما و اند افتاده
. دهید
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::  طبیعتطبیعت  قوانینقوانین
 ، باشد تهی .... و دروغ و حسد و کینه از انسان چه هر : شدن خالی یا خالء قانون١.

. شود می الهی هاي موهبت جذب ذهنش بیشتر
عشق و مهر بارش ، بخشیدن مضایقه بی : کردن فوران یا بارش قانون٢.
. گیرد می ما از را برکت نظمی بی همیشه : نظم قانون٣.
. شود می پاکی جذب پاکی : پاکی قانون۴.
. است صبح اول ، هستی انرژي اوج : سحرخیزي قانون۵.
. اجزاست تک تک از بیشتر اش انرژي جمع : جماعت قانون۶.
. کنید پرهیز یکنواختی از : تنوع قانون٧.
. کنید دعا عاشقانه برایش کرد رفتار بدي به کسی اگر : عشق قانون٨.
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. کنید تمرکز آن ها روي قوا تمام با سپس و تعیین را هایتان الویت باالترین•
 تلوزیون کنترل اگر ( . بگیریم دست در را مان زندگی کنترل که بگیریم تصمیم•

 مورد است ممکن که کنیم تماشا را اي برنامه مجبــوریم ، نباشد ما دست در
) نباشد مان ي عالقه

. ایم نکرده تالش آن براي که آوریم بدست چیزي زندگی از توانیم نمی•
. باشید صبور پـــــــــــــــس ..... است سخت تغییر•
. زنند می رقم را تان ي آینده و سرنوشت ، شما تصمیمات•
. کنیم شروع بیایید•
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 که نیست چیزي  بیشتربیشتر یا  جدیدجدید اطالعات•
 یک بلکه ، دارید  احتیــــاجاحتیــــاج آن به

. خواهید می  جدیدجدید  عملیعملی  ریزيریزي  برنامهبرنامه
. نیست  پذیرفتهپذیرفته اي بهانه هیچ•
  و  کوچککوچک چنــــــد هر تصمیمی هر••

  را تان زندگی مسیر ،  اهمیتاهمیت  بیبی
. کند می  عــوضعــوض

 که ماست فرهنگ و تربیت  نوعنوع اغلب•
. دهد می  شکلشکل را هایمان انتخاب

  %%  100100 که بگیرید تصمیم امروز از•
. بگیرید  عهدهعهده بر را زندگیتان مسئولیت
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 ،  آنیآنی خشنودي داشتن به ما نیاز•
 و  ترینترین  انفعالیانفعالی به را ما تواند می
    تبدیلتبدیل جهان موجود  فکرترینفکرترین  بیبی

. کند
 از موفقیت به رسیدن راه  تنهاتنها •

 کارهاي  يي  پیوستهپیوسته انجام طریق
 و  مهیجمهیج  غیرغیر ،  غیرجذابغیرجذاب ،  معمولیمعمولی

 هاي ترتیب و نظم ها وقت بعضی
 طول در که است روزانه  سختسخت
. اند شده  مرکبمرکب زمان



١٢٠

: موفقیت اصل چند
خوابندخوابند دیگران که وقتی ، کن  مطالعهمطالعه  .
مرددندمرددند دیگران که وقتی ، بگیر  تصمیمتصمیم  .
پردازيپردازي  خیالخیال در دیگران که وقتی ، کن  آمادهآماده  را خود  

. هستند
هستند  تعللتعلل حال در دیگران که وقتی ، کن  شروعشروع .
هستند کردن  آرزوآرزو حال در دیگران که وقتی ، کن  کارکار .
هستند  کردنکردن  تلفتلف حال در دیگران وقتی ، کن  جوییجویی  صرفهصرفه .
هستند کردن  صحبتصحبت حال در دیگران وقتی ، کن  گوشگوش .
هستند  خشمگینخشمگین دیگران که وقتی ، بزن  لبخندلبخند .
هستند  کردنکردن  رهارها حال در دیگران که وقتی ، کن  پافشاريپافشاري .
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: پنجم جلسه
. کنند می  دوردور هدف از را ما که هایی انتخاب از  آگاهیآگاهی : قدم اولین•
  "  تانتان  چرايچراي  نیروينیروي " از استفاده وقت حاال . کنید فراموش را  "  ارادهاراده  نیروينیروي "••

. است
 براي اینکه مثل . دارید احتیاج اراده به فقط هایتان عادت تغییر براي کنید تصور•

 دستمال یک تان نیک پیک سبد از گرسنه خاکستري خرس یک داشتن نگه دور
 ي وسیله ، بدتان هاي عادت خرس با جنگیدن براي . بیاندازید آن روي سفره

. خواهید می قدرتمندتري
  رؤیاهایتان و آرزوها به را آنها که کنند می پیدا  معنیمعنی  زمانیزمانی فقط شما هاي انتخاب•

. دهید  ربطربط
 زود خیلی وگرنه ، خواهید می را آن  چراچرا بدانید که بخواهید را چیزي باید شما•

. شوید می  تسلیـــمتسلیـــم
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    باعثباعث که است چیزي همان شما  چرايچراي نیروي••
 ،  کنندهکننده  خستهخسته کارهایی به بتوانید شود می

.  بچسبیدبچسبید زحمت پر و افتاده پا پیش
 چیزي ، کنید می  تعیینتعیین را اهدافتان وقتی•

    مغزتــانمغزتــان به تمرکز و جستجو براي را جدید
. دهید می

 هاي جنبه از  یکییکی فقط روي کردن تمرکز از•
 نادیده را ها جنبه  دیگــردیگــر که طوري زندگیتان

 را  سنگینیسنگینی بهاي چون ؛ باشید  برحذربرحذر ، بگیرید
. پرداخت خواهید کار این براي



١٢٣

 قرار هدفتان و شما بین که  مانعــــیمانعــــی •
. شماست  رفتـــــاررفتـــــار  ، دارد

 رسیدن =  زمان + مکرر انجام + اقدام + تصمیم•
اهدافاهداف به

  اینجاست مشکل ، نیست  کوتاهکوتاه زندگی•
. کنیم می  شروعشروع را زندگی  دیــــردیــــر ما

 . بنویسید را  بدتانبدتان هاي عادت فهرست•
  آیا بگیرید تصمیم حاال

 می یا است خوب  همیــــــــــنهمیــــــــــن
؟؟؟؟ دهید  تغییرشتغییرش خواهید
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: ششم جلسه
: بد هاي عادت کردن کن ریشه براي استراتژي پنج
 کنید تعیین و کنید نگاه بدتان هاي عادت فهرست به : ها محرك کشف١)

. کند می تحریک را کدام هر چیزي چه
. است کلمه واقعی معنی به منظور : خانه پاکسازي٢)
مشابه حسی با جایگزینی : کردن جایگزین٣)
  قدم یک فقط چندگاهی از هر و دهید وقت خود به : کنید شروع آرام۴)

. بردارید
. شوند نمی موفق یکسان روش یک با ها آدم ي همه : بپرید یا ۵)
. است  بدتربدتر واقعیت  خودخود از پیشامدها برخی  انتظارانتظار •
 هستیم هایمان  عادتعادت مسئول و  رئیسرئیس هم هنوز که موضوع این کردن ثابت•

) ؟ هایمان عادت اختیار در ما یا هستند ما اختیار در عادات ( ؟ نه یا
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  بار  300300 رفتار یک است الزم ، شده انجام هاي پژوهش طبق•
 تکراري به را جدید  عادتعادت آن بتوانید تا دهید انجام  پیوستهپیوسته

) روزانه تمرین یکسال حدود ( کنید تبدیل  ناخودآگاهناخودآگاه
 مطمئن ، کنید  حفظحفظ را خوب عادت یک خواهید می واقعاً اگر•

 طوري این و کنید می  توجهتوجه آن به  یکباریکبار  روزيروزي حداقل شوید
. بود خواهد  ترتر  محتملمحتمل بسیار شما موفقیت

 به ، کنیم  صرفنظرصرفنظر آن از باید که چیزهایی روي تمرکز جايجاي •
 آنوقت ( کنیم  اضافهاضافه زندگی به توان می که کنید فکر چیزهایی

) شوند می حذف خود به خود و ماند نخواهد حذفیات براي جایی
    سفرسفر  زمانزمان ، شود می  دوبارهدوباره  شروعشروع و  توقفتوقف صرف که وقتی و انرژي••

. کند می  ترتر  طوالنیطوالنی برابر  دهده  حداقلحداقل را ) تان تصمیم (
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: موفقیت راز هشت

1. ) مسیر طی براي انگیزه (  اشتیاقاشتیاق 
2.  باشد  تفریحتفریح مثل تان براي کار
3. دیگرهیچ و  مداوممداوم تمرین
4. واحد  هدفهدف بر تمرکز
5.   کنندهکننده  ترغیبترغیب اراده
6. ارزشمند  خدماتخدمات ارائه
7. خالقخالق و  نابناب هاي ایده
8. نامالیماتنامالیمات برابر در  مقاومتمقاومت 
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  را آن که شود می  تبدیلتبدیل کسی به  سرانجامسرانجام کس هر•
. است کرده  تمرینتمرین

 راه و هستند ما  هايهاي  ترسترس ، موفقیت  موانعموانع بزرگترین•
. هاست آن با  شدنشدن  روبروروبرو ، بردنشان بین از

؟ کردم می  چکارچکار ترسیدم نمی  اگراگر االن•
. نیست آماده  %%  100100 ، هیچوقت ، هیچکس•
  وقتوقت از پیش  مردنمردن ، حرکت و کار  بدونبدون زندگی••

) گوته (  است
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  هاي فعالیت مداوم  تکرارتکرار از ، نفس به اعتماد••
. شود می حاصل  مشخصمشخص

 انجام دانم می وقتی شوم می  خوشحالخوشحال همیشه•
 چون ؟؟؟؟ چـــــــرا . است  دشواردشوار کاري

. دهند نمی  انجامانجام را آن  هاها  خیلیخیلی دانم می
 خوب هاي عادت اساس بر که روزانه  رویهرویه یک•

  که است چیزي ، است شده بنا  منظممنظم کارهاي و
. کند می  جداجدا بقیه از را افراد  ترینترین  موفقموفق
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: هفتم جلسه
 هوش ، مهارت ،  تجربه نداشتن باید ، هستید  باهوشباهوش چقدر که ندارد  اهمیتاهمیت اصالً•

. کنید  جبرانجبران  کوشیکوشی  سختسخت و  تالشتالش با را ذاتی هاي توانایی یا
.  آیدآید  نمینمی بدست بزرگی موفقیت  هیچهیچ ، بودن جماعت  همرنگهمرنگ با•
    موفقیتیموفقیتی به ، باشیم رها آینده و حال ، گذشته در  بودنبودن  قربانیقربانی از که این انتخاب با••

. رسیم می  العادهالعاده  فوقفوق
 می  مانمان  درونیدرونی  جهانجهان در چه آن با را  بیرونیبیرونی  جهانجهان تا است  تالشتالش در همیشه ما مغز••

. دهد  تطبیقتطبیق ، داریم انتظار و بینیم
    تبدیلتبدیل آن به که  شخصیشخصی با هم آن ، کنید می  جذبجذب را آن که است چیزي موفقیت••

. شوید می
 وقتی ولی ؛ کنیم می  آرامشآرامش احساس ،  انداند  عقیدهعقیده هم ما با که کسانی بین در ما•

.  نیستندنیستند  عقیدهعقیده  همهم ما با که باشیم کسانی بین در که کنیم می  پیشرفتپیشرفت
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    تقویمتقویم در اگر ، دارد  زیاديزیادي خیلی اولویت برایتان  چیزيچیزي وقتی حتی••
  درستدرست . دهید نمی انجامش  اغلباغلب ، باشید نکرده اش ریزي برنامه  تانتان

؟؟؟؟  استاست
  ضرريضرري افتادن در . برخیزید  بشاشبشاش اي چهره با . خوب بسیار  !!!!  افتادیدافتادید ••

. است  ناتوانیناتوانی و  عجزعجز در  بدبختیبدبختی . نیست متصور
. است تر هوشمندانه و  دوبارهدوباره شروع براي  فرصتیفرصتی شکست•
    اياي  شیوهشیوه با را کارها بلکه . کنند نمی  متفاوتیمتفاوتی کارهاي موفق هاي انسان••

. دهند می انجام  متفاوتمتفاوت
. موندم  دیگهدیگه  آدمآدم یک اقدام  منتظرمنتظر چون خوردم  شکستشکست من•
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: هشتم جلسه
    اساسیاساسی اصل یک است مربوط هدف از  جنبهجنبه آن به که اقداماتی کلیه کردن  ثبتثبت ••

. است
 کارهایی دارند  تمایلتمایل ها موفق که است این ها ناموفق و ها موفق  تفاوتتفاوت بزرگترین •

.  نیستندنیستند دادنشان انجام به  مایلمایل ها ناموفق که دهند انجام را
 ثبت خواهم می من ( . دارد شما روي را  کنترلکنترل بیشترین که کنید انتخاب را  عادتیعادتی •

). کنم شروع ) سال / ماه / روز ( ............... روز در را ....... به مربوط وقایع
. باشد  همیشگیهمیشگی و  وقفهوقفه  بیبی ،  منظممنظم ،  یافتهیافته  سازمانسازمان ،  جامعجامع ،  کاملکامل باید کردن ثبت •
 انجام  مکررمکرر را آن  هفتههفته  سهسه مدت به اینکه مگر ، نمیشود تبدیل  عادتعادت یک به چیز هیچ ••

. دهید
    کوچکترینکوچکترین روي که همانقدر تان توجه ، کنید شروع را زندگیتان وقایع  ثبتثبت وقتی ••

 چیزهایی کوچکترین روي ، شود می  متمرکزمتمرکز دهیــد می انجام  درستدرست که چیزهایی
. شد خواهد  جمعجمع ، دهید می انجام  اشتبـــاهاشتبـــاه که هم
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. نباشید دیگران  فوريفوري توجه  منتظرمنتظر کارها انجام در•
 دانند می ها آن . دارند  شفافیشفافی و  صریحصریح خیلی اهداف ،  موفقموفق هاي انسان•

    برنامهبرنامه برایش و  نویسندنویسند می را اهدافشان ها آن . چیستند دنبال و کیستند
. دارند  ریزيریزي

    درستدرست هاي قدم همیشه و شب هر ، روز هر که شوید می  پیروزپیروز وقتی شما••
  زمانیزمانی بازه در هم آن و تان توان از  باالترباالتر کارهاي انجام با ولی . بردارید

. آورید می وجود به  را  تانتان  شکستشکست  يي  زمینهزمینه ،  کوتاهکوتاه
  9595 حدود در ، ) هستید ارتباط در ها آن با عادت روي از که هایی آدم (  مرجعمرجع گروه•

. کنند می  تعیینتعیین زندگی در را  تانتان  شکستشکست یا  موفقیتموفقیت از  %%
 می و است  ظریفظریف و  جزئیجزئی ، دارند شما روي  تانتان  دوستاندوستان که اثري و نفوذ•

  قويقوي  العادهالعاده  فوقفوق آن  تأثیرتأثیر ، صورت هر در ولی . باشد منفی یا و مثبت تواند
. است
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: نهم جلسه

 و بگذرانید  منفیمنفی هاي آدم با را وقتتان توانید نمی شما  !!  باشیدباشید  مراقبمراقب •
. باشید داشته  مثبتیمثبتی زندگی که باشید داشته انتظار

 اطرافتان بعد و ، کنید  تعیینتعیین هستید خواهانش که را زندگی در کیفیتی•
. کنند می حمایت و ارائه را  تصورتصور آن که کنید  پرپر هایی آدم با را

    قويقوي هم ، شما روي هایتان رابطه  تأثیرتأثیر که باشید داشته یاد به همیشه••
.  نامحسوسنامحسوس هم و هستند

 را تان وقت از  ساعتساعت  سهسه شوید مطمئن و بیندازید  تانتان  روابطروابط به نگاهی•
؟؟!! کنید نمی صرف  اياي  دقیقهدقیقه  سهسه فرد یک براي

 موفق و ترین عالی ، بهترین کنید می فکر که شوید  همراههمراه شخصی با•
. است  مدنظرتانمدنظرتان  عرصهعرصه در شخص ترین
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 شما به کافی ي اندازه به که کنید پیدا موفقیت  همراههمراه عنوان به را اشخاصی•
. باشند  صادقصادق شما با  رحمانهرحمانه  بیبی که – دهند می  اهمیتاهمیت

 شما  دویدندویدن سرعت ي اندازه به اش  رويروي  پیادهپیاده سرعت که کنید پیدا را کسی•
. باشد

. نگیرید  مشاورهمشاوره ، کنید  عوضعوض او با را تان جاي خواهید نمی که کسی از هرگز•
. بودید  بهتربهتر خودتان کنید آرزو . بود  ترتر  آسانآسان کار کاش اي که نکنید آرزو•
 تان هدف  مسیرمسیر در که چیزي از بیشتر نکنید  سعیسعی هیچوقت ، باشد یادتان•

.  بدانیدبدانید ، میخورد بدردتان
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: دهم جلسه
  هایی موفقیت به رسیدنرسیدن براي ها ایده از است اي گنجینه مرکبمرکب اثر•

. است ممکنممکن که کردید می فکر کنون تا چه آن از تر بزرگ
 از اي مجموعه با فقط بدانید که نیست دلگرمیدلگرمی باعث موضوع این آیا•

  توانید می ، زمان طول در پایداريپایداري داشتن و کوچککوچک بسیار هايهاي قدمقدم
  این یا است ترتر سادهساده کار این آیا ؟ ببخشید بهبودبهبود را تان زندگی بنیانبنیان

 و دلیرانه کارهاي تا کنید جع را تان قدرت و انرژي ي همه که
؟؟؟؟ خودتان کردنکردن فرسودهفرسوده قیمت به هم آن ، دهید انجام قهرمانانه

 یک یا و نقــدي صورت به تومان میلیون 50 اینکه بیـــن شما انتخاب : مثال •
  روز هر و شود شروع تومان 50 با اول روز که ) ماه یک (  روزه یک و ســی دوره

؟؟؟؟ است کدام کنید دریافت قبل روز برابر دو
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: ) عملی هاي گام ( مرکب اثر گرفتن خدمت به
باهوش کافی ي اندازه به مثل . ببرید  پناهپناه ها آن به است ممکن که بنویسید را  هاییهایی  بهانهبهانه از بعضی  

... و کافی تحصیالت نداشتن ، اشتباه هاي آموزش ، نداشتن تجربه ، نبودن
 از ، را کسی هر بتوانید تا کنید  جبرانجبران شخصی بهبود و  کوشیکوشی  سختسخت با را ها آن که بگیرید تصمیم
. دهید  شکستشکست را  تانتان  قدیمیقدیمی خود جمله

شان انجام  روزروز  هرهر توانید می که بنویسید را  اهمیتاهمیت  کمکم  ظاهرظاهر به و کوچک هاي قدم از دوجین نیم  
. دهند قرار مثبت و جدید  کامالًکامالً مسیر یک در را تان زندگی توانند می که کارهایی . دهید

را دادنشان انجام توانید می که بنویسید را  اهمیتیاهمیتی  کمکم  ظاهرظاهر به و کوچک هاي گام از بعضی 
 و  معکوسمعکوس جهت در ولی ، کنند عمل  مرکبمرکب اثر مثل است ممکن که را کارهایی . کنید  متوقفمتوقف

. آورند وجود به  منفیمنفی  نتایجنتایج
موفقموفق  بسیاربسیار ها آن در گذشته در که بنویسید را هایی عرصه و آوردها دست ، ها مهارت از فهرستی    

  ادامهادامه بهبودشــان به و ایــد کرده فرض  مسلــممسلــم را ها آن هایی زمان چه در ببینید . اید بوده
 هم آن که هستید "  بودنبودن  راضیراضی  خودخود  ازاز "  خطــرخطــر  معرضمعرض در ، وضعیت ایــن در و ایــد نداده

. شود می  تانتان  شکستشکست  باعثباعث آینده در
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. گذارد می  تأثیرتأثیر تان زندگی  مرکبمرکب اثر روي شما  انتخابانتخاب هر•
به کنید شروع ؟ دارید را  مشکلمشکل بیشترین ، شرایط یا شخص ، جنبه  کدامکدام با تان زندگی در  

  هر از . هستید  گزارگزار  سپاسسپاس خاطرشان به که  وضعیتوضعیت آن هاي جنبه تمام کردن یادداشت
 تهیه فهرستی ، دهد می افزایش و کند می  تقویتتقویت را شرایط آن از شما  قدردانیقدردانی که چیزي

. کنید
نمی را  موجودتانموجودتان  وضعوضع شکست یا موفقیت مسئولیت  %%  100100 تان زندگی از جنبه کدام در 

. اید کرده  خرابخراب را چیز همه و اید داده انجام  قبالًقبالً که کنید یادداشت را کاري سه ؟ پذیرید
را اتفاقی سه .  ندادیدندادید انجام ولی دادید می  انجامانجام باید  قبالًقبالً که کنید یادداشت را کاري سه 

  یادداشت را کاري سه . ندادید نشان  واکنشواکنش درستی به شما و داده رخ برایتان که بنویسید
    مسئولیتمسئولیت ، دادنشان انجام با و کنید  شروعشروع را دادنشان انجام توانید می اکنون هم که کنید

. بگیرید دست در را زندگیتان
تناسب ، تغذیه ، درآمد : مثل ، کنید  بهتربهتر را آن خواهید می که زندگیتان هاي جنبه از یکی در 

 از یکی حداقل  پیگیريپیگیري و  ثبتثبت به شروع .... و فرزندان تربیت ، دیگران درك ، اندام
. کنید  رفتارهایتانرفتارهایتان
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    همینهمین به ؛ باشند  خوبیخوبی هاي عادت که وقتی تا البته ، باشند  مفیـدمفیـد توانند می عادات•
!!!  سادگیسادگی

. بزند  زانــــــــــــــــــــــوزانــــــــــــــــــــــو جلویش ام گذشته که  سازمسازم می اي آینده•
......  نتیجـــــــهنتیجـــــــه نــــــــه ، است  فرآینـــدفرآینـــد از  بردنبردن  لذتلذت بودن خردمند••

لبخنــــــــــــــــــــد بزنیــــــــــــــــــــــد لبخنــــــــــــــــــــد بزنیــــــــــــــــــــــد 
همیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــههمیشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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۴٠ ١

  توکل  توتو  بهبه  روان،روان،  جسمجسم  شفايشفاي  ذکرتذکرت  وو  استاست  وجودوجود  دارويداروي  ،،  نامتنامت  آنکهآنکه  اياي
  توکلتوکل  توتو  بربر  !!خدایاخدایا  ..منیمنی  بابا  توتو  وو  توأمتوأم  بابا  منمن  ..می سپارممی سپارم  توتو  بهبه  رارا  خودخود  وو  می کنممی کنم
  بهبه  ..عالمیعالمی  مددکارمددکار  یکتایکتا  کهکه  می جویممی جویم  مددمدد  توتو  ازاز  وو  آفرینشیآفرینشی  پرگارپرگار  مرکزمرکز  کهکه  می کنممی کنم
  غروبغروب  هرگزهرگز  ،،  هستیهستی  امپراتوريامپراتوري  قلمروقلمرو  دردر  سلطنتسلطنت  آفتابآفتاب  کهکه  می برممی برم  پناهپناه  توتو  درگاهدرگاه

..نمی کندنمی کند
.است من با بهاران روح و منی با تو

  هستمهستم متوکلی  انسانانسان  منمن  کهکه  کنکن  تکرارتکرار  وو  بگوبگو  خودخود  بابا  هموارههمواره  !!کمالکمال  مسیرمسیر  رهرورهرو  اياي
  دردر  وو  توستتوست  یاوریاور  وو  یاریار  خدا،خدا،  کهکه  می سازدمی سازد  توتو  دردر  رارا  باورباور  ایناین  تاکیدي،تاکیدي،  جملهجمله  ایناین  وو

 سکون و آرامش  ازاز  دنیاییدنیایی  بهبه  رارا  توتو  معنی،معنی،  ایناین  ..می کندمی کند مراقبت  توتو  ازاز  امورامور  همههمه
..می سازدمی سازد  توتو  دردر  زیباییزیبایی  بسیاربسیار  هویتهویت  وو  می بردمی برد
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  توکلتوکل  توتو  بربر  !!خدایاخدایا  ..منیمنی  بابا  توتو  وو  توأمتوأم  بابا  منمن  ..می سپارممی سپارم  توتو  بهبه  رارا  خودخود  وو  می کنممی کنم
  بهبه  ..عالمیعالمی  مددکارمددکار  یکتایکتا  کهکه  می جویممی جویم  مددمدد  توتو  ازاز  وو  آفرینشیآفرینشی  پرگارپرگار  مرکزمرکز  کهکه  می کنممی کنم
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