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 یت برایان تریسیققانون موف 04

 

 دنبال به ما ی همه. بخشد می معنی ها انسان ما زندگی به که است چیزی هدف، داشتن

 دیهه را خوب زندگی یک و بهتر حس ما به بتوانند که هستیم اهدافی به دسترسی و تعیین

 ها آن به رسیدن برای ریزی برنامه و اهداف تعیین با رابطه در زیادی مقاالت احتماال. بدهند

 این بدون ها وقت خیلی. هستیم ما خود اهداف، به نرسیدن در اصلی مشکل. اید خوانده

 و تهگذش به مساله این. شویم می خودمان موفقیت مانع ناخودآگاه طور به باشیم، متوجه که

 برابر در مقاومت ی ریشه شناخت بنابراین. گردد می بر ما از کدام هر ذهنی ی زمینه پس

 شرایط این تغییر در مهمی بسیار قدم تواند می اهداف، کردن عملی در شکست و تغییر

 در تموفقی برای ای کاربردی و ساده های تکنیک سخنران، و نویسنده تریسی، برایان. باشد

 .دهد می ارایه زندگی مختلف های بخش

 دراین مقاله قصدداریم قوانین موفقیت از دیدگاه برایان تریسی را برای شما مطرح کنیم.ما 

 

 معلول و علت قانون -١

 یهاعلت یا علت معلولی هر برای و هست، معلولی علتی هر برای. دهدمی رخ دلیلی به چیز هر

 فاقات اسم به چیزی. باشید نداشته چه باشید داشته اطالع آنها از چه دارد، وجود بخصوصی

 .ندارد وجود

 

 ذهن قانون -٢

 شما افکار. شوندمی واقعیت به تبدیل شما افکار. هستند ذهنی هامعلول و هاعلت همه 

 میشهه. کنیدمی فکر بیشتر آن درباره که شویدمی چیزی همان به تبدیل شما. اندآفریننده

 که چیزهایی درباره کردن فکر از و نستید آن طالب واقعا که کنید فکر چیزهایی درباره

 .کنید اجتناب نیستید آن خواستار
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 ذهنیات یافتن عینیت قانون -٣

 ستا این زندگی در شما اصلی کار. شماست درون دنیای فیزیکی تجلی شما پیرامون دنیای

 .کنید خلق خود درون در را خود عالقه مورد زندگی که

 رد که زمانی تا را ذهنی تصویر این و کنید مجسم آن جزئیات تمام با را خود آلایده زندگی

 .کنید حفظ کند، پیدا تحقق شما پیرامون دنیای

 

 مستقیم رابطه قانون -٤

 از شما درونی احساسات و فکر طرز بین. شماست درونی زندگی بازتاب شما بیرون زندگی

 .دارد وجود مستقیم رابطه دیگر طرف از شما بیرونی تجارب و عملکرد و طرف یک

 

 باور قانون -٥

 هک را آنچه شما. شودمی بدل واقعیت به برایتان باشید داشته باور عمیقا که را چیزی هر

. ایدکرده انتخاب باور یک عنوان به قبال که بینیدمی را چیزی آن بلکه کنید،نمی باور بینیدمی

 :باید پس

 .کنید شناسایی هستند شما موفقیت مانع که را ایکننده محدود باورهای -

  .ببرید بین از را آنها -

 

 هاارزش قانون -٦

 .است هماهنگ شما اعتقادات و هاارزش ترینزیربنایی با همیشه شما عملکرد نحوه

 نیست شما ادعاهای کندمی بیان دارید اعتقاد آن به واقعا که را هاییارزش براستی آنچه

 .است عصبانیت و ناراحتی هنگام در ویژه به شما هایانتخاب و اعمال ها،گفته بلکه
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 انگیزه قانون -٧

 سرچشمه شما غرایز و هاخواسته درونی، تمایالت از دهیدمی انجام یا گوییدمی چه هر

 .شود انجام ناخودآگاه و خودآگاه بصورت است ممکن کار این. گیردمی

 

 :است چیز دو موفقیت رمز

 .آنها برای ریزیبرنامه و اهداف تعیین -

  .هاانگیزه کردن مشخص-

 

 ناخودآگاه ذهن فعالیت قانون -٨

 با هک پذیرد انجام الگویی با مطابق اعمالتان و هاگفته همه شودمی موجب شما ناخودآگاه ذهن

 .است هماهنگ شما بنایی زیر باورهای و ذهنی تصویر

 یشپ به را شما تواندمی کنید ریزیبرنامه آنرا چگونه اینکه به بسته شما ناخودآگاه ذهن

 .دارد باز پیشرفت از یا و ببرد

 

 انتظارات قانون -٩

 قوعو امکان پیرامونتان جهان در باشید داشته را چیزی وقوع انتظار نفس به اعتماد با اگر

 .کندمی پیدا

 برخورد طرز و رفتار بر شما انتظارات و کنیدمی عمل انتظاراتتان با هماهنگ همیشه شما

 .گذاردمی تاثیر اطرافیانتان
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 تمرکز قانون -١١

 .کندمی پیدا واقعیت زندگی در سازید مشغول آن به را خود ذهن که چیزی هر

 و گیردمی شکل واقعی زندگی در کنید فکر آن به مرتبا و کنید تمرکز آن روی که چیزی هر

 واقعا یزندگ در که کنید متمرکز چیزهایی بر را خود فکر باید بنابراین. کندمی پیدا گسترش

 .هستید آن طالب

  

 عادت قانون -١١

 خواه و مفید هایعادت خواه است، عادت روی از دهیدمی انجام که کارهایی از ٪٩٥ حداقل

 .مضر هایعادت

 نای به. دهید پرورش خود در کندمی تضمین را موفقیتتان که را هاییعادت توانیدمی شما

 مرینت نشوند انجام ارادی غیر و اتوماتیک صورت به نظر مورد رفتار که هنگامی تا که صورت

 .دهید ادامه آنرا مدام و آگاهانه تکرار و

  

 جذب قانون -١٢

 خود به هستند هماهنگ شما غالب افکار با که را هاییموقعیت و هاایده افکار، مرتبا شما

 .مثبت افکار خواه منفی افکار خواه کنید،می جذب

 بیشتری هایتوانایی و باشید اکنون از تر ثروتمند باشید، هستید اینکه از بهتر توانیدمی شما

 .دهید تغییر را خود غالب افکار توانیدمی چون باشید داشته
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 انتخاب قانون -١٣

 .است لحظه این تا شما هایانتخاب نتیجه شما زندگی

 تانبرای آنچه تمامی و تانزندگی کامل کنترل هستید، آزاد خود افکار انتخاب در همیشه چون

 .شماست دست در افتدمی اتفاق

 

 مثبت تفکر قانون -١٤

 تفکر شیوه.است ضروری امری مثبت تفکر زندگی هایجنبه تمام در شادی و موفقیت برای

 .شماست انتظارات و اعتقادات ها،ارزش دهنده نشان شما

 

 تغییر قانون -١٥

 یتهدا پیشرفت به رو تکنولوژی و روزافزون دانش با چون و است اجتناب قابل غیر تغییر

 .است حرکت حال در گذشته با قیاس قابل غیر سرعتی با شودمی

 .آن قربانی نه باشید تغییر استاد که است این شما کار

 

 کنترل قانون -١٦

 تا یدکنمی فکر که دارد این به بستگی کنیدمی فکر مثبت خودتان مورد در حد چه تا که این

 .دارید کنترل تحت را تانزندگی حد چه

 وجود هب پیرامونتان شرایط و اعمال افکار، کامل کنترل طریق از عالی عملکرد و شادی سالمتی،

 .آیدمی
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 مسئولیت قانون -١٧

 .ایدخواسته اینطور خودتان که است آن بخاطر هستید که چه هر و هستید که جا هر

 هعهد بر داشت خواهید که آنچه و ایدآورده بدست که آنچه هستید، که آنچه کامل مسئولیت

 شماست خود

 

 پاداش قانون -١٨

 .گیریدمی را اعمالتان کامل پاداش همیشه شما. بردمی سر به کامل تعادل و نظم در عالم

 دریافت بیشتر عالم از اگر. گیریدمی دست همان از دهیدمی که دست همان از همیشه

 .بخشیدمی بیشتر که است دلیل این به کنیدمی

 

 خدمت قانون -١٩

 .دارد مستقیم رابطه دیگران به شما خدمت میزان با گیریدمی زندگی در که هاییپاداش

 ار خود هایتوانایی و کنید مطالعه و کار دیگران سعادت و زندگی بهبود برای بیشتر چه هر

 .آوریدمی دست به بیشتری پیشرفت نیز خود زندگی مختلف هایعرصه در دهید، افزایش

 

 تالش تاثیر قانون -٢١

 بیشتر چه هر.شماست کوشی سخت گرو در شما هایآرمان و هاهدف رویاها، امیدها، همه

 .ندارد وجود میانبری راه هیچ.کنیدمی پیدا بهتری اقبال و بخت کنید، تالش
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 آمادگی قانون -٢١

 ستکامال آمادگی نتیجه خوب عملکرد. است آمادگی و موقعیت پیوستن هم به واقع در شانس

 .شودمی آغاز قبل هاسال و هاماه ها،هفته از اغلب آن کسب مراحل که

 وقت ناموفق افراد با مقایسه در همواره که هستند آنهایی افراد ترینموفق ایحوزه هر در

 .کنندمی کار انجام برای آمادگی کسب صرف را بیشتری

 

 توانایی حد قانون -٢٢

 مهمترین انجام برای همیشه ولی ندارد وجود کافی وقت کارها همه انجام برای وقت هیچ

 خواهیدب اگر اما. کنیدمی پیدا بیشتری کارایی کنید کار بیشتر چه هر. است کافی وقت کارها

 تداش نخواهد این جز اینتیجه بگیرید عهده به را مختلف امور انجام توانتان حد حد از بیش

 .دارد حدی کارها انجام برای شما توانایی بفهمید که

 

 تصمیم قانون -٢٣

 جهت در جهشی هر شما زندگی در.است موفق افراد اساسی هایویژگی از بودن مصمم

 .باشید گرفته روشنی تصمیم موردی در که شودمی حاصل هنگامی پیشرفت،

 

 خالقیت قانون -٢٤

 دست باشد داشته باور را آن و باشد درک قابل برایش که چیزی هر به تواندمی شما ذهن

 .یابد
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 هایایده خلق در شما توانایی چون و شودمی آغاز ایده یک با تانزندگی در پیشرفتی نوع هر

 .داشت نخواهد محدودیتی نیز شما آینده است نامحدود جدید

 

 پذیری انعطاف قانون -٢٥

 ذیرپانعطاف آنها به دستیابی روش مورد در اما باشید، داشته قاطعیت خود اهداف تعیین در

 و پذیریانعطاف چیز، همه مدام شدن کهنه و شدید رقابت سریع، تحوالت عصر در.باشید

 .است موفقیت اساسی شرایط از سازگاری

 

 استقامت قانون -٢٦

 .هاستامیدی نا و هاشکست ها،سختی برابر در استقامت توانایی خود، به ایمان معیار

 عتاطبی کنید، استقامت کافی اندازه به شما اگر. است موفقیت اساسی ویژگی استقامت

 .شویدمی موفق سرانجام

 

 صداقت قانون -٢٧

 با نگهماه بگیرید تصمیم که آیدمی شما سراغ به هنگامی عالی عملکرد داشتن و خوشبختی

 .کنید زندگی خود اعتقادات ترینعمیق و هاارزش واالترین

 .باشید صادق شماست درون در که هابهترین _ بهترین آن با همیشه
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 احساس قانون -٢٨

 با. کنیدمی عمل احساسی صددرصد گرفتن تصمیم و کردن درک کردن، فکر در شما

 در افکارتان کنترل که آنجایی از.کنیدمی توجیه عقلتان با و گیریدمی تصمیم احساستان

 .دارد افکارتان کنترل در شما اراده میزان به بستگی نیز شما خوشبختی است، خودتان دست

 

 خوشبختی قانون -٢٩

 از ماش تفسیر را شما احساس و کندمی تعیین لحظه هر در شما احساس را تانزندگی کیفیت

 .وقایع خود نه کندمی تعیین پیرامونتان وقایع

 ذشتهگ است کافی. نیست دیر باشید داشته کودکی دوران از خوشی تجربه اینکه برای هرگز

 . دهید تغییر ایدداشته خود تجربیات تفسیر برای که را روشی و کنید مرور را

 

 جایگزینی قانون -٣١

. منفی یا مثبت یا دهد، جای خود در را فکر یک تواندمی فقط واحد آن در شما خودآگاه ذهن

 یداپ دست خوشبختی به منفی افکار جای به مثبت افکار کردن جایگزین با توانیدمی شما

 .هرز علف یا رویدمی گل یا آن در که است باغی مانند ذهن.کنید

 

 اظهار قانون -٣١

 خودتان به احساس از سرشار حالتی با را چیزی وقتی. گذاردمی جا به تاثیری ایگفته هر

 .آیدمی بوجود کلمات همان با هماهنگ رفتارهایی و هاایده افکار، گویید،می

 نیستید آن طالب که آنچه به راجع و هستید آن طالب که کنید فکر چیزهایی به راجع فقط

 .نکنید فکر
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 العمل عکس قانون -٣٢

 کننده نتعیی خود نوبه به نیز شما اعمال و شماست اعمال کننده تعیین شما احساسات و افکار

 .شماست احساسات و افکار

 بینوشخ و خوشایند مثبت، فردی باشید، داشته بینانهخوش و خوشایند مثبت، برخوردی اگر

 .شد خواهی

 

 تجسم قانون -٣٣

 تیدهس مشغول آن به که ذهنی تصاویر. شماست درون دنیای از تصویری شما پیرامون دنیای

 .دهدمی قرار تاثیر تحت را شما رفتار و احساسات افکار،

 .پیونددمی واقعیت به شما زندگی در نهایتا کنید تجسم وجود تمام با و روشنی به که چیزی هر

 

 تمرین قانون -٣٤

 توانیدمی شما.  شودمی جدید عادت یک به تبدیل کنید تمرین مرتبا که را چیزی هر

 هک صورت این به بپرورانید، خود در را موفقیت و خوشبختی کیفیات و هاتوانایی رویکردها،

 .شوند شما شخصیت از جزئی تا کنید تکرار آنقدر خود برای را موفقیت قوانین

 

 تعهد قانون -٣٥

 که دارد نفری دو هر تعهد عمق با مستقیم رابطه دوستی یک مدت طول و عشق کیفیت

 زیادی اهمیت برایشان که کسانی به نسبت.باشند داشته موفقی رابطه یکدیگر با خواهندمی

 .باشید متعهد شرط و قیدبی و قلب صمیم از هستید قایل
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 ارزش قانون -٣٦

 نهاآ با و دارند مشترکی اعتقادات و باورها ها،ارزش شما با که کسانی سوی به همیشه شما

 .نیست کور عشق.شوید می جذب دارید، توافق

 

 تفاهم قانون -٣٧

 هاهدف رویکردها، ها،ارزش حد چه تا که دارد این به بستگی کس هر با شما تفاهم میزان

 .دارید مشترکی باورهای و

 

 ارتباطات قانون -٣٨

 .کندمی تعیین دیگران با شما ارتباطات کمیت و کیفیت را، شما روابط کیفیت

 .دارد وقت صرف به نیاز خوب روابط حفظ و ایجاد

 

 توجه قانون -٣٩

 .هستید قائل ارزش برایش و دارید دوست بسیار را آن که کنیدمی توجه چیزی به شما

 ارک این و دارید دوست را آنها شما که بفهمند شودمی باعث دیگران به کردن گوش دقت با

 .است دوستانه ارتباط یک اساس که چیزی همان یعنی شود،می اطمینان ایجاد باعث

 

 

 

 

 



  

www.keramatzade.com 

      

 

Page | 12 

 

 

 نفس عزت قانون -٤١

 کنار در شما. است نفس عزت افزایش یا حفظ برای دهیدمی انجام زندگی در که کاری هر

 مهم و ارزشمند فردی کنید احساس شودمی باعث که کنیدمی خوشبختی احساس کسی

 نیز را خودتان دهید افزایش دیگران در را نفس عزت که کنید سعی بیشتر چه هر.هستید

 .شد خواهید قائل بیشتری احترام خودتان برای و داشت خواهید دوست بیشتر

 

 


