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 که برای موفقیت نیاز داریدعاملی  91

 

 تصور ایعده.کنید خلق خودتان را دارید نیاز موفقیت برای که چیزی آن هر توانیدمی شما

 ظاهری و میراث و ارث حمایتگر، و خوب خانواده یک داشتن بودن، موفق الزمه که کنندمی

 ام کنترل تحت و ما اختیار در که نیستند چیزهایی هااین که بگوییم باید اما. است جذاب

 ار موفقیت به رسیدن راههای داریم، دست در که امکاناتی و اراده و عزم با باید ما. باشند

 .کنیم هموار خود برای

 

 کی نیست  نیاز حتماً شدن موفق برای برخوردارید؟ موفقیت برای الزم امکانات از شما آیا

 کنترل از فراتر که دیگری چیزهای یا زیبا ظاهری و میراث و ارث یا حمایتگر و خوب خانواده

 زامیال واقع در اما کنند،می ترصاف شما برای را جاده فقط هااین. باشید داشته هستند، شما

 .نیستند

 

 :کنید خلق خودتان را دارید نیاز شدن موفق برای که را آنچه هر توانیدمی شما

 

 آینده به نگاهی- ۱

 چگونه نباشید آگاه خود هایخواسته از اگر. دارید هاییخواسته چه بدانید است مهم

 مورد در که است هاییگیریتصمیم همانند آینده به نگاه بیاورید؟ شانبدست خواهیدمی

 اهر ادامه برای الزم انگیزه آینده، به نگاه. کنیدمی اتخاذ خواهیدنمی آنچه و خواهیدمی آنچه

 .کنیدمی تجربه را برانگیزی چالش شرایط که هاییزمان بخصوص، سازدمی فراهم را
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 اهداف- ۲

 درجهت را خود اهداف که گیریدمی قرار موقعیتی در باشید، داشته بصیرت و بینش وقتی

 زندگی نگیرید، نظر در خود برای را هدفی اگر. بسازید واقعیت، به بصیرت آن تبدیل

 .داشت خواهید یکنواختی

 

 هاعادت ایجاد قابلیت- ۳

 یک موثر، هایعادت. است کارآمد و موثر هایعادت مجموعه نتیجه متناسب و سالم بدن

 یزیاد حد تا دارید که اهدافی به رسیدن برای شما توانایی. هستند سالمت بانکی حساب

 .دارد هایتانعادت اجرای و ساختن در شما توانایی به بستگی

 

 گراندی با ارتباط توانایی- ۴

 مه دیگران. برسانید سرانجام به کمال و تمام را زیادی کارهای توانیدنمی تنهایی به شما

 موکلین، مشتریان، است ممکن افراد این. رویدمی شما که هستند راهی درگیر

 .باشند مردم عموم بزرگتر مقیاس در یا شما شرکای و هاکنندهتامین

 

 هاسختی با افتادن در توانایی- ۵

 و اهسختی این پس از چگونه. است دردسرساز و سخت تغییر. است تغییر شامل موفقیت

 د،کشیمی عمیقی نفس که این یا زنیدمی جا و شویدمی سراسیمه آیا آیید؟برمی دردسرها

 انیزم حتی توانندمی موفق افراد هستید؟ کارتان و کسب مراقب و کنیدمی آماده را خودتان

 .باشند تاثیرگذار و کنند کار همچنان دارند، دیناخوشاین احساس که
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 فراکنشی رفتار- ۶

 و هافرصت به هاآن. کنندمی خلق را مناسبی هایطرح و دارند جلو به رو نگاه موفق افراد

 .کنندمی رفتار هاآن براساس و نمایندمی اصالح را خود هایطرح و کرده نگاه خود هایچالش

 .داشت خواهید بهتری زندگی باشید، کنشگرا اگر

 

 استقامت و جرات و دل- ۷

 تند،نیس انگیزهیجان و بخش لذت کنید،می طی اهدافتان به رسیدن برای که سفرهایی اکثر

 چیز هیچ که جایی در دادن نشان استقامت. هستند فرساطاقت و سخت کاری بلکه

 ات شود مشخص که باشد شما ارزیابی برای خوبی روش تواندمی ندارد وجود انگیزیهیجان

 تاس این دهید انجام توانیدمی که کاری ترینساده. باشید موفقی فرد توانیدمی اندازه چه

 .ببینید را موفقیت رنگ گاه هیچ است بعید گونه این شوید، تسلیم که

 

 شکیبایی و صبر- ۸

 رایب صبر. دارد نیاز تحمل و صبر و زمان به موفقیت. دارد وجود رابطه استقامت و صبر بین

 .شودمی برنده ناامیدی نهایت در صبر، بدون. است الزم عینی نتایج دیدن

 

 نتایج مرتب بازبینی- ۹

 اهمیت ئزحا بسیار هم کنیدمی کسب که نتایجی بازبینی. نیست کافی هدف و بصیرت داشتن

 هترب نتایج به که کنید اعمال را تغییراتی توانیدمی آیا است؟ کردن کار شما هدف آیا. است

 .دهید قرار بازبینی و ارزیابی مورد مرتب طور به را خود کار نتایج شوند؟ ختم
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 طبعی شوخ خوب حس- ۱۱

 آن چیز همه اید،کرده آماده خوب را خود آنکه وجود با هاوقت بعضی. است دارخنده زندگی

 نشان را خود مسیر طول در فرد به منحصر هایفرصت. رودنمی پیش خواهیدمی شما که طور

 برای را بهتری شانس احتماالً بخندید، هایشحماقت و زندگی به توانیدمی اگر. دهندمی

 .کرد خواهید پیدا موفقیت از بردن بهره و کردن تجربه

 

 به آن به رسیدن برای شما. ندارد نیاز باشند، شما کنترل از خارج که چیزهایی به موفقیت

 وفقم شناسید،می که موفقی افراد اندازه به توانیدمی هم شما. دارید نیاز برنامه و بصیرت

 و راضی را شما که بسازید ایبگونه را زندگی و بگیرید دست در را اوضاع کنترل. باشید

 .سازدمی خرسند

 

 کنید آرام را خود زندگی ریتم .11

. یدده بازتاب فردی زندگی در را خود افکار و کنید فکر بتوانید تا دارید زمان به نیاز شما

 چه ندارید خود اهداف به کردن فکر برای کافی وقت باشد، شلوغ سرتان مدت تمام اگر

 دگیزن ریتم پس. دهید تغییر را تانزندگی و بزنید عمل به دست بخواهید اینکه به برسد

 تهآهس کنید سعی.کنید ایجاد فضا خود زندگی در تغییر برای و نمایید مالیم و آرام را خود

 اینکه به نسبت حسی هیچ شما که شوندمی باعث موردبی هایمشغولیت. بروید پیش جلو به

 .باشید نداشته نیز دهیدمی انجام کاری چه و روید،می کجا به هستید، کجا

 

 باشید تغییر خواستار.11

 ادایج تغییر آن در تواندنمی کس هیچ شماست، زندگی این. است ضروری «داشتن تمایل»

 را ماش تواندنمی دنیا این در چیز هیچ نباشید، تغییر خواستار خودتان اگر. شما خود مگر کند

 من ندگیز تغییر، ایجاد با که بگویید خود به باید ابتدا در منظور این به.کند تغییر به مجبور

 .شد خواهد بهتر فعلی شرایط از
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 و پیشرفت جای هم باز حال هر به است خوب اندازه چه تا شما زندگی که نیست مهم اصال

 مه باز نیست، خوب اصال تانزندگی که کنیدمی تصور اگر دیگر سوی از. دارد وجود ترقی

 هک بقبوالنید خودتان به. دارد وجود اوضاع بهبود برای امیدواری جای همیشه نشوید، ناامید

 .دارید را زندگی در مناسب تغییرات ایجاد توانایی همیشه

 

 باشید پذیرمسئولیت .11

 تانزندگی در که بدی اتفاقات خاطر به را دیگران. است باید یک زندگی هایمسئولیت قبول

 انهنش کارفرما دوستان، خانواده، سوی به را خود سرزنش انگشت. نکنید سرزنش دهدمی رخ

 کهانیزم. دارد بستگی شما فردی عملکرد به مستقیما زندگی در موجود بدی و خوبی. نگیرید

 زندگی رد را شگرفی تغییرات ایجاد انتظار توانیدمی آنگاه پذیرفتید، را موارد این مسئولیت

. دهیم تغییر را پیرامونمان احوال و اوضاع خودمان که بگیریم تصمیم باید.باشید داشته خود

 .کنیم عمل موثرتر خیلی توانیممی روش این با

 

 کنید مرور را تاناصلی هایارزش. 11

 سوال خود از. است معتقد آنها به شدت به وی که دارد وجود اصولی فرد هر قلب اعماق در

 تنداش برای کنیدمی احساس چیست؟ دارد وجود تانزندگی در که چیزی ارزشمندترین کنید

 دبای خودتان که هستند هاییارزش اینها کنید؟ رعایت را اصولی چه باید موفق زندگی یک

 .نمایید یادآوری خودتان به و کنید پیدا را آنها. باشید داشته آگاهی آنها به نسبت

 

 کنید جایگزین را بخش نیرو افکار.51

 ممحرو زندگی در پیشرفت از را شما که هستند موانعی ترینبزرگ جزء کننده محدود افکار

 این شخیصت منظور به. کنید غلبه آنها بر بتوانید بعدا تا کنید پیدا را آنها باید ابتدا. کنندمی

 :هستند زیر عبارات شامل که باشید افکاری دنبال به خود ذهن در افکار قبیل
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 .… توانمنمی من

 

 .… که نیستم قادر

 

 .… نتوانستم وقت هیچ من

 

 .… که ندارد وجود راهی هیچ

 

 یک و نمایید یادداشت را آن کردید، برخورد افکار این از یکی به خود ذهن در که زمان هر

 .یدبنویس مثبت جمله یک منفی جمله هر مقابل در. نمایید آن جایگزین را بخش نیرو تفکر

 

 کنید بد عادات جایگزین را خوب عادات. 11

 که است بهتر. کنید پیدا نیز را خود بد عادات کننده، محدود افکار بر عالوه بایستمی شما

 عادات یکسری کنید، ترک را آنها کنید سعی اینکه جای به سپس.نمایید تهیه آنها از لیستی

 ایتماش شما بد عادات از یکی کنید فرض. بگیرید نظر در آنها نمودن جایگزین برای مثبت

 هب کنید، کم را تلویزیون تماشای زمان مدت اینکه جای به. است تلویزیون اندازه از بیش

 را ردنک مطالعه توانیدمی مثال عنوان به. شود تلویزیون جایگزین که کنید فکر کاری انجام

 .کنید انتخاب
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 کنید انتخاب مربی و الگو خود برای. 11

 اندتومی او. شودمی محسوب هاآرمان تعالی راه در بزرگی کمک زندگی در الگو یک کردن پیدا

 ارک این با. نماید یادآوری را راهتان سر بر موجود موانع و مشکالت و کرده راهنمایی را شما

 ساده خوب مربی یک کردن پیدا البته.کنید جویی صرفه خود رژیان و وقت در توانیدمی

 در نیدک سعی. هستید قابلی و مستعد فرد که کنید ثابت او به باید شما ابتدا در و نیست

 ستیده زرنگی شاگرد که کنید ثابت تا کنید کمکش کارها در. کنید جلوه مفیدی فرد او نظر

 .کند گذاری سرمایه شما روی بر که دارید را ارزش این و

 

 باشید داشته منطقی انتظارات. 11

 هب ابتدایی مراحل در شما کار. بپرورانید خود ذهن در را منطقی انتظارات راه ابتدای از باید

 و تغییر. شوندمی بیشتر هم مشکالت و موانع رویدمی جلوتر چه هر و است ترساده مراتب

 .کنید ایجاد خود زندگی در دائمی تغییرات بخواهید اگر ویژه به است زمان نیازمند تحول

 .دارندمی نگه پابرجا همچنان سخت شرایط در را شما منطقی، انتظارات

 

 باشید حرکت در پیوسته. 11

 غییرت تا. باشد دیروز از بهتر روزتان هر کنید سعی. باشید خود زندگی بهبود حال در همیشه

 .بود نخواهد هم پیشرفت و رشد از خبری نباشد، تحول و

 


