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 اولیه موفقیت چیست؟چگونه تبدیل به فرد موفقی شویم؟اصول 

 

 آنچه هب اما کنند می تالش ناپذیر خستگی طور به موفقیت به رسیدن برای همه که دانیم می

 هدف اند؟ کرده انتخاب اشتباه را موفقیت مسیر آیا یابند نمی دست هستند آرزویش در که

 یاآ اند؟ بوده توجه بی خود امکانات و ها توانایی به اند؟ نداشته روشنی و مشخص مقصود و

 دنخواه دنبال به سعادتی موفقیت به رسیدن در نظر مورد هدف که اند برده پی راه نیمه در

 داشت؟

 

 معیارهای آیا هستند؟ ناراضی همچنان آرزوهایشان به رسیدن از بعد مردم از برخی چرا

 هم ازب مقام باالترین به رسیدن از بعد چرا اند؟ برگزیده موفقیت به رسیدن برای نادرستی

 کامیابی طعم هنوز چرا است؟ دوام بی و زودگذر انها شادی چرا کنند؟ می ناخرسندی احساس

 از آنها هستند؟ جدید هدفی دنبال نبرده لذت آن از و نچشیده را آمده دست به موفقیت و

 تدرس تعریف نیستند؟ خشنود هرگز ناپذیر سیری تالش وجود با که خواهند می چه زندگی

 چیست؟ موفقیت واقعی و

 

« .انجامد می ناخشنودی و محرومیت ، ناکامی ، عصبیت به طلبی حیثیت با همراه موفقیت»

 مالتز ماکسول

 کشورها آن در موفق افراد وجود به کشورها توسعه و موفقیت که دهد می نشان مطالعات

 .دارد بستگی

 رکتش مسابقه این در که را بشر افراد توان می کنیم، تشبیه ای مسابقه به را زندگی اگر

 :کرد تقسیم گروه سه به دارند
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 ضربه بیم از و حوادثند کنندگان نظاره تنها که هستند تماشاچیان یعنی اول گروه در اکثریت

 زیرا دارند، بیم موفقیت از تماشاچیان این بیشتر. کشند می کنار را خود احتمالی های

 از که این از آنان. شود می گذاشته آنان دوش بر وظایفی بار شوند، موفق اگر که مطمئنند

 .ترسند می برنیایند شود می گذاشته دوششان بر که وظایفی عهده

 

 هبلک. ندارند قرار فقیر های انسان تنها گروه این در. اند مسابقه این بازندگان دوم گروه

 زیرا .شوند محسوب بازندگان از توانند می هم برخوردارند نسبی اجتماعی رفاه از که کسانی

 اگر و ندارند بلند اهداف آنان. قانعند متوسط درآمد و خانه و زندگی روزمره گذراندن به

 .رسند نمی آن به باشند داشته هم

 

 نسبتاً هم تعدادشان که افراد این. دهند می تشکیل موفق افراد و برندگان را سوم گروه

 مهمی های هدف گروه این. آورند می دست به کنند اراده زندگی در که را آنچه است، کم

 .رسند می ها هدف آن به و کرده تعیین خود برای

 

 

 که کند می خاطر رضایت احساس و رسد می آرزوهایش به که است کسی موفق فرد پس،

 .است زندگی در مداوم کوشش و تالش حاصل خود امر، این

 

 :کرد بررسی بعد دو از را آن توان می دارد ای گسترده حوزه موفقیت، که این به توجه با

 

 مثل. گردد می بر فرد خود کوشش و تالش به موفقیت آن در که است فردی بعد یکی

 .علمی مسابقه در آموز دانش یک موفقیت
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 بیشتری شتاب اهدافمان به رسیدن راه در ما به که هایی توانایی از یکی: خالقیت پرورش

 هب و کنند می نگاه انتقادی دید با نیز ساده مسایل به خالق، افراد. است خالقیت دهد می

 .هستند کارها رسانیدن انجام به برای ای تازه های راه دنبال

 

 زیادی حدود تا آرزوهایش، و اهداف تحقق در کسی هر موفقیت: زمان از استفاده حداکثر

 به رسیدن توان می خویش وقت کنترل با پس،. دارد بستگی وقت از مؤثر استفاده به

 .بخشید سرعت را اهداف

 

 فرد که شود می مهم قدر آن هدف چون. است موفقیت برای الزم شرط اشتیاق: اشتیاق

 باید که است ای نقطه رساندن، انجام به برای اشتیاق. بکند کوششی هر آن برای است حاضر

 تهداش باور آن به و باشد درست بکنید خواهید می که کاری اگر. کند شروع آن از رؤیا صاحب

 .نکنید درنگ باشید

 

 فتهگ ادیسون چنانچه. کنیم اهدافمان صرف را خود نیروهای همه باید موفقیت برای: پشتکار

 ."است کار در پشتکار داشتن از ناشی نبوغ درصد 09": است

 

 پیشروی و شکوفایی موجب که است ای سازنده نیروی مثبت، باوری خود: نفس به اعتماد

 می خود های مهارت و ها توانایی کردن فهرست با شما. شود می اهدافش مسیر در انسان

 شکست از موفق افراد. دهید پرورش را آن و کرده کسب را الزم نفس به اعتماد توانید

 .ترسند نمی

 

 را موفقیت راه استعداد و هوش درست گیری کار به: استعداد و هوش از استفاده نهایت

 و دقت نظم، کوشی، سخت مقاومت، با نیز استعداد فقدان حتی. کرد خواهد هموار برایمان

 .شود می جبران صبر
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 .شانس نه باشد ها فرصت از استفاده از حاصل تواند می موفقیت: ها فرصت از استفاده

 ."شود می سبب را قضا کوشش": گفته حکیم بزرگمهر چنانچه

 

 تصمیم و شود منجر قطعی تصمیم به که است آن واقعی خواستن: موفقیت رمز خواستن،

 یم هدفمان و نتیجه به را ما که است صحیح عمل تنها و بینجامد عمل به که است آن قطعی

 .رساند

 

 وضع از آنان نارضایتی که دهد می نشان موفق افراد زندگی: موجود وضع به نبودن راضی

 .است شده موفقیت سوی به آنان برداشتن گام و حرکت باعث موجود،

 ارگیریک به و مخصوص قوانین با آشنایی بلکه نیست کافی تالش تنها موفقیت کسب رایب

 رد شما شدن موفق باعث و رسانده تان اهداف به سریعتر را شما تواند می زندگی در آنها

 .شود کاری هر

 موفقیت:کرد خواهیم مرور باهم را موفقیت جهانی قانون 09 بخش این در

 

 انگیزه قانون - 1

 

 .گیرد می سرچشمه شما های خواسته درونی، تمایالت از دهید می انجام یا گویید می چه هر

 به یاصول ریزی برنامه یک با تا کرد مشخص را ها انگیزه باید موفقیت به رسیدن برای پس

 .رسید هدف
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 انتظار قانون - 2

 هب چیز آن باشید داشته پیرامونتان جهان در را چیزی وقوع انتظار نفس، به اعتماد با اگر

 بر انتظارات این و کنید می عمل تان انتظارات با هماهنگ همیشه شما.  پیوندد می وقوع

 .گذارد می تأثیر اطرافیانتان برخورد چگونگی و رفتار

  

 تمرکز قانون - 3

 و گرفته شکل واقعی، زندگی در کنید فکر آن به و کرده تمرکز آن روی که را چیزی هر

 آن البط واقعاً که کنید متمرکز چیزهایی بر را خود فکر باید بنابراین. کند می پیدا گسترش

 .هستید

  

 عادت قانون - 4

 عادت توانیم می پس. است عادت روی از دهیم می انجام که کارهایی از درصد  09  حداقل

 رفتار که هنگامی تا و دهیم؛ پرورش خود در کنند می تضمین را مان موفقیت که را هایی

 آن مداوم و آگاهانه تکرار و تمرین نشود، انجام ارادی غیر و اتوماتیک صورت به نظر مورد

 .دهیم ادامه را

  

 انتخاب قانون - 5

 آزاد خود افکار انتخاب در همیشه چون. است لحظه این تا ما های انتخاب نتیجه ما زندگی

 .تاس خودمان دست در افتد می اتفاق برایمان چه آن تمامی و زندگی کامل کنترل هستیم،

  

 مثبت تفکر قانون - 6

 اننش شما تفکر شیوه. است ضروری امری مثبت تفکر شادی، و موفقیت به رسیدن برای

 .شماست انتظارات و اعتقادات ها، ارزش ی دهنده
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 تغییر قانون - 7

 .آن قربانی نه باشیم تغییر استاد باید ما و است اجتناب قابل غیر ، تغییر

  

 کنترل قانون - 8

 هب پیرامونمان شرایط و اعمال افکار، کامل کنترل طریق از درست عملکرد و شادی ، سالمتی

 .آید می وجود

  

 مسؤولیت قانون - 9

 مسوولیت. اید خواسته طور این خودتان که است آن خاطر به هستید که کجا هر و چه هر

 خود عهده بر شد خواهید که چه آن و اید آورده دست به که چه آن ، هستید که چه آن کامل

 .شماست

  

 پاداش قانون - 10

 همان از همیشه. گیریم می را اعمالمان کامل پاداش ما و برد می سر به کامل نظم در عالم

 این به کنید می دریافت بیشتر عالم از اگر. گیریم می دست همان از دهیم می که دست

 .بخشید می بیشتر که است دلیل

  

 خدمت قانون - 11

. رددا مستقیم رابطه دیگران به شما خدمت میزان با گیرید می زندگی در که را هایی پاداش

 افزایش را خود های توانایی و کنید کار دیگران سعادت و زندگی بهبود برای بیشتر چه هر

 .کنید می پیشرفت بیشتر خود زندگی مختلف های عرصه در دهید،
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 معلول و علت قانون  - 12

 های علت یا علت معلولی هر برای و است معلولی علتی هر برای. دهد می رخ دلیلی به چه هر

 اسم به چیزی. باشید نداشته چه باشید داشته اطالع ها آن از چه دارد، وجود خصوصی به

 که آن شرط به دهید انجام توانید می بخواهید که را کاری هر زندگی در. ندارد وجود اتفاق

 .کنید عمل سپس و خواهید می چه دقیقاً که بگیرید تصمیم

  

 ذهن قانون - 13

 ربارهد همیشه پس. کنید می فکر بیشتر آن درباره که شوید می چیزی همان به تبدیل شما

 .هستید آن طالب واقعاً که کنید فکر چیزهایی

  

 ذهنیات یافتن عینیت قانون - 14

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

 جزییات تمام با را خود آل ایده زندگی. کنید خلق خود درون در را خود عالقه مورد زندگی که

 حفظ دکن پیدا تحقق شما پیرامون دنیای در که زمانی تا را ذهنی تصویر این و کنید مجسم آن

 .کنید

  

 مستقیم رابطه قانون - 15

 و ، ماش درونی احساسات و تفکر طرز بین. شماست درونی زندگی بازتاب شما بیرونی زندگی

 جسمانی وضعیت ، اجتماعی روابط. دارد وجود مستقیم رابطه تان بیرونی تجارب و عملکرد

 .شماست درونی دنیای بازتاب شما های موفقیت و مالی شرایط
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 باور قانون - 16

 می که را چه آن شما. شود می تبدیل واقعیت به باشید داشته باور عمیقاً که را چیزی هر

 پس. اید کرده انتخاب باور عنوان به قبالً که بینید می را چیزی آن بلکه کنید نمی باور بینید

 از ار ها آن و کنید شناسایی هستند شما موفقیت مانع که را ای کننده محدود باورهای باید

 .ببرید بین

  

 ها ارزش قانون - 17

 هچ آن. است هماهنگ شما اعتقادات و ها ارزش ترین بنایی زیر با همیشه شما عملکرد نحوه

 که

 ا،ه گفته بلکه نیست شما ادعاهای کند می بیان دارید اعتقاد آن به واقعاً که را هایی ارزش

 .است عصبانیت و ناراحتی هنگام در ویژه به شما های انتخاب و اعمال

  

 تالش تأثیر قانون - 18

 تالش بیشتر چه هر. است کوشی سخت گرو در ما های آرمان و ها هدف رویاها، ها، امید همه

 .کرد خواهیم کسب بیشتری موفقیت کنیم؛

  

 آمادگی قانون - 19

 آمادگی کسب صرف را بیشتری وقت که هستند هایی آن ، افراد ترین موفق ای حوزه هر در

 .است کامل آمادگی نتیجه خوب عملکرد. کنند می کارها انجام برای
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 توانایی حد قانون - 20

 ینتر مهم انجام برای همیشه ولی باشد نداشته وجود کافی وقت کارها همه انجام برای شاید

 اموری دبای اما. کنیم می پیدا بیشتری کارایی کنیم کار بیشتر چه هر. هست کافی وقت کارها

 .باشد توانمان حد در که بگیریم عهده بر را

  

 تصمیم قانون - 21 

 پیشرفت جهت در جهشی هر زندگی در. است موفق افراد اساسی های ویژگی از بودن مصمم

 .باشیم گرفته روشنی تصمیم موردی در که شود می حاصل هنگامی

  

 خالقیت قانون - 22

 یزندگ در پیشرفتی نوع هر.  یابد دست باشد داشته باور که چیزی هر به تواند می ما ذهن

 نیز آینده است نامحدود جدید های ایده خلق در ما توانایی چون و شود می آغاز ایده یک با

 .داشت نخواهد محدودیتی

  

 استقامت قانون - 23 

 . هاست ناامیدی و ها شکست ها، سختی برابر در استقامت توانایی خود، به ایمان معیار

 رانجامس طبیعتاً کنیم، استقامت کافی اندازه به اگر.  است موفقیت اساسی ویژگی استقامت

 .شد خواهیم موفق

   

 صداقت قانون - 24

 میقع و ها ارزش واالترین با هماهنگ بگیریم میمتص که آید می ما سراغ به زمانی خوشبختی

 جودو مان درون در که ها بهترین بهترین آن با باید همواره. کنیم زندگی خود اعتقادات ترین

 .باشیم صادق دارد
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 پذیری انعطاف قانون - 25 

 انعطاف ها آن به یابی دست روش مورد در اما باشید، داشته قاطعیت خود اهداف تعیین در

 .است ضروریات از پذیری انعطاف شدید، رقابت و سریع تحوالت درعصر. باشید پذیر

  

 خوشبختی قانون - 26 

 زا خودمان تفسیر را ما واحساس کند می تعیین لحظه هر در احساسمان را ما زندگی کیفیت

 ندورا از خوشی تجربه که این برای هرگز. وقایع خود نه سازد، می مشخص پیرامونمان وقایع

 فسیرت برای که را روشی و کنید مرور را گذشته است کافی. نیست دیر باشید داشته کودکی

 .دهید تغییر اید داشته خود تجربیات

   

 تعجیل قانون - 27

 در که است دلیل همیت به برسیم، آرزوهایمان به زودتر چه هر که داریم دوست همواره ما

 .قراریم بی زندگی های عرصه تمام

   

 فرصت قانون - 28

 پس. آید می وجود به مان زندگی های موقعیت ترین معمولی در اغلب ها فرصت بهترین

 .ماست دسترس در همیشه زیاد احتمال به ها فرصت بزرگترین

   

 شکوفائی خود قانون - 29

 دارید نیاز آن به خود شده تعیین اهداف به رسیدن برای که را چه هر توانید می شما

 .هستند توانا آموزند می که هایی آن. بیاموزید
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 بخشندگی قانون - 30

 می ماش به بیشتری نیکی و خیر کنید خدمت دیگران به پاداش انتظار بدون ، بیشتر چه هر

 یدخواه خوشبخت حقیقتاً صورتی در تنها شما. ندارید انتظار اصالً که جاهایی از هم آن رسد،

 . هستید ارزشی با انسان دیگران به خدمت دلیل به کنید احساس که شد


