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 ثراک چیست؟ شما واکنش "فکرمی کنید؟ موفقیت مورد در چگونه" بپرسم شما از من اگر

 من خواهم، می را آن از بیشتر من ، کنممیهمیشه به موفقیت فکر  من: گویند می مردم

 هستند؟ رایج احساسات این چرا. کنم می کار  برای موفقیت من هستم، آن شایسته

 هک وقتی. است خوب چیز یک موفقیت که کنند می احساس سیاره این مردم اکثر که آنجا از

. نندک می فکر پیشرفت و خوشبختی مادی، مزایای به معموال کنند، می فکر موفقیت به آنها

 شود شامل را دیگر موارد و موارد این تمام تواند می موفقیت مطمئناً

 چیست؟ موفقیت

 موفقیت مفهومی که شما از و شود می ظاهر مختلف اشکال در شخصی موفقیت بینید، می

 خود زندگی در خواهید می اگر. دارید ممکن نیست که شبیه تعریف من از موفقیت باشد

 همان اًدقیق گیری تصمیم زمان که است این دهید انجام باید که کاری نخستین باشید، موفق

یت معنایی ازموفقدیران چه  که نکنید فکر هرگز. به معنای موفقیت شماست" که باشد چیزی

 دارد؟ معنایی چه شما بلکه باید بدانید برای دارند،

 جامعه واقع در. آوریم دست به را زیادی پول ،این است که در موفقیت مردم، از بعضی برای

 کسب فرد یک که پولی میزان اساس بر اول درجه در را موفقیت مفهوم کل رسد می نظر به

 یشخص زندگی در هستند موفق اصطالح به که افرادی از بسیاری. ه استدانه بنا کند، می

 خود بپرسیم...از باید ما بنابراین،. هستند ناراضی بسیار خود

انسان دارای ابعاد متفاوتی است که برای رسیدن به موفقیت باید تمام فاکتورهای خود را 

با پرورش یک بعد وجودی خود موفق محسوب نمی شود بلکه  صرفاًپیشرفت دهد یک فرد 

 باید تمام زوایای وجودیش را پرورش دهد تا به هدف نهایی خود در زندگی برسد.

انسان باید دارای باورهای مثبت باشد و همیشه خود را فردی ببیند که آرزو دارد باشد.افکار 

ی کند.این افکار از کودکی درون منفی فرد را از رسیدن به خواسته ها و اهدافش دور م

ذهنمان النه کرده و ما را به سمتی پیش می برد که نمی خواهیم. باورهای ما از کودکی ساخته 

 شده و اگر می خواهیم زندگیمان تغییر کند ابتدا باید باورهایمان را تغییر دهیم.
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 چه چیزی درنظر ما موفقیت است؟

 به اهداف تنظیم سپس و موفقیت شماست، معنی به موفقیت از شخصی تعریف یک داشتن

 یا رداستاندا از موفقیت در راستای پیروی برای تالش. است موفقیت ایجاد راه تنها ترتیب،

برانگیزید و درنظر دیگران  را دیگران تحسین باعث شود شما است ممکن دیگران تعریف

ود را موفق می دانید خود تان هم خ  شخصی دراحساس آیا اما یک فرد موفق تجلی کیند،

 واحساس رضایت دارید؟

 ار شما من شود، شما آرامش احساس باعث که به سطحی از موفقیت برسید خواهیدمی اگر

 بیک تعریف شخصی از موفقیت خود بنویسید. حاضر حال در که کنم می تشویق

 ابطرو روابطی نوع چه. است؟ آمیز موفقیت احساسی و مالی لحاظ از چیزی چه که کنید می فکر

 د،آوری دست به ها زمینه این در را ها موفقیت از برخی که هنگامی برا ی شما است؟ مناسبی

  کرد؟ خواهید چگونه صرف را خود انرژی و پول زمان،

 است روشن شما برای و مفهوم معنی موفقیت  درک

 تعریف. بردارید را قدم اولین امروز است، روشن  شما برای شخصی موفقیت مفهوم اگر

 موفق فوراً شما که دهم می قول من. بنویسید را آن و درک کنید را موفقیت از خود شخصی

 مفهوم این که آنچه تعریف با. است شخصی و منظوره چند مفهوم یک موفقیت. شد خواهید

 حرکت خودکار طور به شما آن، نوشتن برای زمان اتخاذ با و شخصاً دهد می نشان شما به را

 شروع کرده اید... موفقیت جهت در را خود

 موفقیت واقعی چیست؟

کوشیدن، جستن، یافتن و هرگز تسلیم نشدن راز موفقیت واقعی است؛ که اگر به آن دست 

 یابیم با تمام وجود احساس رضایت خواهیم کرد.

 

 


