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 الزم است بدانید قانون موفقیت که 21

 

 الدنببه همه که دانست اهدافی توانمی را کار و کسب در موفقیت نیز و زندگی در موفقیت

 با عیواق موفقیت. ندارد وجود آنها به رسیدن برای یکتایی راه اما. هستند آنها به دستیابی

 دوجو قله به رسیدن برای مختلفی مسیرهای که طورهمان آیدمی دستبه مختلفی هایروش

 . دارد

 تاریخ، طول در که دارد وجود هاییروش و شرایط موفقیت به رسیدن برای البته

 موفقیت به رسیدن کنید، دنبال را هاروش این اگر. اندکرده ثابت را خود بودنیکاربرد

 برای زندگی مهم نکات و هاروش به تا کرد خواهیم تالش ادامه در. دارد بیشتری تضمین

 .کنیم اشاره موفقیت به رسیدن

 

 العملعکس و عمل قانون .۱

 صرف که ایانرژی نوع هر وکارکسب و زندگی در. است جذب برای اساسی قانون یک این

 را شما اینکه یا دهدمی پاداش شما به دنیا. گرداندبرمی شما به را همان هم دنیا کنید،

 یشترب باید بنابراین هستید، تانشکست یا موفقیت شروع ینقطه شما. کرد خواهد مجازات

 .کنید دقت

 

 ارتانرفت ینحوه به. کنید توجه خود اخالقی اصول به. کنید توجه بیشتر تانکالم و آرزوها به

 فتارر صداقت با و قلب صمیم از اگر. کنید دقت هاپروژه انجام در رفتارتان نوع و دیگران با

 .داشت خواهید نیز بهتری عملکرد کنید،
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 حرکت قانون .۲

 آن به و کنید آرزو آن به رسیدن برای که نیست چیزی. دهدنمی روی خودخودیبه موفقیت

 هک موفقیتی سمت به حرکت برای. بگذارید اجرابه را موفقیت در خود هایایده باید. برسید

 مل،تکا برای که را اعمالی تا کنید اعتماد خودتان به بتوانید باید خواهیدمی وکارکسب در

 .دهید انجام است نیاز شما بهبود و موفقیت

 

 متما شاید. برسید است نظرتان مد که هدفی هر به توانیدمی مناسب انگیزه داشتن با

 دهیدمی انجام که کاری بهنسبت اگر اما باشید، داشته هم را ممکن هایمهارت و هاتوانایی

 .باشد ماندگار آن نتایج که کنید کاری توانیدنمی بنابراین باشید، نداشته اشتیاق

 

 پذیرش قانون .۳

 قانون نای. کنید قبول را حاضر حال شرایط تا باشید قادر باید تان، زندگی شرایط تغییر برای

 از راگ. کشید خواهید زجر کنید قبول را کنونی شرایط نتوانید وقتی چراکه است، مهم خیلی

 .کنید ایجاد را الزم تغییرات تا داشت خواهید را آن قدرت ولی نیستید، راضی خود شرایط

 

 کی این اما شود ایجاد نظرتان مد تغییر تا شود حاکم خاصی شرایط که بخواهید است ممکن

 رشد به هرگز کنید، نگاه خود کنونی اوضاع از فراتر شرایطی به نتوانید اگر. است ذهنی دام

 را جدید مسیر یک. کنید رها را چیزهمه و بپذیرید زمانی چه بدانید باید. رسید نخواهید

 جدید، مسیر یک. کنید تمرکز دارید را تغییرش توان که چیزهایی روی و کنید انتخاب

 .کندمی خلق را جدیدی هایفرصت
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 تکامل قانون .۴

 ماش به را جواب همین نیز زندگی شوید،می خودتان رشد باعث شما وقتی گویدمی قانون این

 زیبایی این. است تالطم و تغییر حال در همیشه نیست؛ ثابت جریانی موفقیت. داد خواهد

 . است چالش

 هک بخواهید باید بیشتر موفقیت برای چراکه ندارد، وجود موفقیت راه در واقعی امنیتی هیچ

 کنیدمی رشد که طورهمین. هستید شما خود تکامل و رشد راه در قدم اولین. کنید رشد

 وچکک نیز شما وکارکسب بمانید، کوچک اگر. دهید گسترش را خودتان وکارکسب توانیدمی

 .ماند خواهد

 

 پذیریمسئولیت قانون .۵

 

 پذیرمسئولیت خود، اعمال طورهمین و دارند حضور تانزندگی در که اشخاصی برای باید

 بقیه درصد ۱۵ و هستید خود موفقیت مسئول درصد ۵۵ فقط شما که ذهنیت این. باشید

 .است اشتباه ذهنیتی است، شانس برعهده

 

 دخو هایناامیدی و هاشکست اگر. آوریدمی ترپایین را خود موفقیت احتمال فکر طرز این با

 دم،آور بدشانسی یا بود خارج من کنترل از چیز همه بگویید و بیندازید دیگران گردن به را

 یریپذ مسئولیت در و شما توانایی در موفقیت مسیر. ایدداده قرار شکست مسیر در را خود

 .دارد قرار
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 پیوستگی قانون .۶

 نتریبزرگ گذشته. هستند متصل همبه شما آینده و حال گذشته، که گویدمی قانون این

 یا یدمف چیزی چه ببیند و کند نگاه گذشته به باید که داندمی عاقل فرد یک. شماست معلم

 ترقموف و ترمطمئن ایآینده و باشد حال زمان در الزم تغییرات دنبالبه است، بوده غیرمفید

 . کند ایجاد

 یاد که چیزی هر از. ایدزده بزرگی دانش به رد دست بگیرید، نادیده را خود گذشته اگر

 .یدکن خلق زیبا ایآینده و کنید اعمال را الزم تغییرات امروز تا کنید استفاده ایدگرفته

 

 تمرکز قانون .۷

. است مهم تمرکز. کنید فکر چیز ۲ به زمانهم توانیدنمی شما که گویدمی قانون این

 موضوع یک روی را خود تمرکز که آیدمی دستبه زمانی شما دستاوردهای بیشترین

 گرا. کندمی هم بیشتری رشد کند،می دریافت را شما توجه تمام موضوعی وقتی. گذاریدمی

 .کنیدمی پیدا دست متوسطی نتایج به کنید، تمرکز موضوع دو روی زمانهم

 

 اصالت قانون .۵

 رخ تموفقی به دستیابی دارد، فرق گفتارتان با شما اعمال اگر. کنید رفتار تانکالم مثل

 ماداعت جلب برای. نیست ظاهرسازی برای فقط گوییدمی که چیزی بدانند باید مردم. دهدنمی

 باید. دباش تأییدشدنی شما درستی و صداقت باید کنند، دنبال را شما آنها اینکه و دیگران

 احترامقابل و معتبر همچنان ای،حرفه و شخصی زندگی در که ببینند باید آنها. باشید واقعی

 .شوندمی کشیده شما سمت به مردم باشید صادق وقتی. هستید
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 لحظه همین و اینجا قانون .۹

. نیدکنمی قبول را حاضر حال واقعیت کنید، نگاه گذشته به همیشه اگر گویدمی قانون این

 ویر ِپیش هایفرصت احتماال کنید، نگاه خود گذشته هایشکست و هاموفقیت به فقط اگر

 . کنیدنمی مشاهده را خود

 بازی هایامتیاز با را امروز بازی توانیدنمی شما: گویدمی( مشهور بسکتبالیست) جردن مایکل

. کنید تمرکز دارید رو ِپیش در که روزی روی. است جدید روز یک روز هر. ببرید دیروز

 .کنید بیشتر لحظه هر را خود موفقیت شانس و باشید جاهمین

 

 تغییر قانون .۱۱

 لیناو. بگیرید درس آن از شما اینکه مگر کند،می تکرار را خود تاریخ که گویدمی قانون این

 شتهگذ به تا است مهم خیلی این. است آینه رویروبه کرد شروع آن در را تغییر باید که جایی

 .ایدبرداشته قدم درست کجا و ایدکرده اشتباه کجا ببینید و کنید نگاه

 وندشمی موفقیت از شما شدن دور سبب که هاییعادت توانیدمی نگرش، نوع این داشتن با

. ویدش رهسپار موفقیت سمت به تا دهید بهبود و کنید تکرار را رفتارهایی و دهید تغییر را

 را ربهتج این توانیدنمی شما. شماست داخلی زندگی کیفیت نمایانگر شما بیرونی زندگی

 .بگیرید درس آنها از توانیدمی فقط کنید، تکرار

 

 استقامت قانون .۱۱

 و صبر نیازمند وکارکسب و زندگی در هاموفقیت ترینارزش با که گویدمی قانون این

 اگر دلیل، همین به. آیدنمی دستبه آسانیبه کار و زندگی در چیزهیچ. است استقامت

. ویدشمی موفق بارهیک به که است زمانی از بیشتر آن پایداری برسید، موفقیت به مروربه

 .نشوید تسلیم هرگز. باشید قدمثابت باید موفقیت پایداری برای
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 بخشیدنالهام قانون .۱۲

 انجام که است تالشی و انرژی مستقیم ینتیجه شما هایپاداش که گویدمی قانون این

 ارزشیکم حس. هستید مهم و بخشالهام که کنیدمی حس شویدمی موفق وقتی. دهیدمی

 شما برای که باشد داشته هدفی شما روان و روح تا است وریضر. است دردناک بسیار

 .است بخشالهام

 

 حال بهترشدن باعث و شماست رفتار و روحیات یبازگوکننده دهیدمی انجام که کاری اگر

 زمانهم بخشیالهام قدرت این. بکنید تالش تا شد خواهید ترغیب بیشتر شود،می دیگران

 .کند پیدا بیشتری قدرت تواندمی شما رشد با

 

 از یبخش باید قانون این. نیست هایتانداشته یا دهیدمی انجام که کاری بهمربوط قانون این

 آن بهنسبت شما تعهد ادامه در و کنید دنبال را قانون این اگر. باشد تانکردن زندگی روش

 هب تبدیل و کنید زندگی آن با اگر اما. شودمی کمتر هم تانموفقیت رشد نرخ شود، کمتر

 ماش. شد خواهد پایدار که کرد خواهید تجربه را موفقیتی شود، شما وجود و زندگی از بخشی

  .باشید موفق کاری زندگی در هم و شخصی زندگی در هم توانیدمی


