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زندگی در موفقیت کلید   

 و کنید تنظیم جوری را تانذهن دارید دوست آیا

 مثبت حالتی در همیشه که کنید هک جوری را تانبدن

 3 مطلب این در بمانید؟ موفقیت دور روی و باشید

 هم شما که گوییممی را زندگی در موفقیت راز

 الگو تانذهن ریزیبرنامه برای آنها از توانیدمی

 بیدار خواب از که ایلحظه همان از تا بگیرید

 در و باشید کامیابی و موفقیت از حالتی در شویدمی

 که باشد ایگونه به تانهایگیریتصمیم نیز، روز طول

دهد سوق تانهایخواسته سمت به را شما . 

 آمریکایی نویسنده و کارآفرین ران، جیم هایتوصیه

موفقیت به دستیابی برای  

 وجود مدرن یجامعه در که هاییتله بزرگترین از یکی

 زندگی سُکان( خودکار هدایت) کردن اتوپایلت دارد،

 که کاری هر انجام و بودن متحرک یمرده یعنی است؛

 مشغول شدت به ما بیشتر. دهندمی انجام دیگران

 و مانپیرامون به دادن پاسخ و دادن نشان واکنش

 که حالی در. هستیم دهدمی روی ماناطراف که چیزهایی

 به دست است خودمان خاص که دنیایی به توجه با باید

 به متعلق واقعیت و خود دنیای مسئول و بزنیم عمل

 به مانحواس که کنیممی فراموش ما. باشیم خودمان

بریممی یاد از را ماناهداف و باشد خودمان . 

باشید هشیار  
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 باشید، هشیار و آگاه تانروزمره هایتصمیم در اگر

 شما به که داشت خواهید تریمناسب رفتارهای و اعمال

 زندگی در. کرد خواهد کمک تاناهداف به رسیدن در

 تانهایاولویت و هاارزش اساس بر باشید، داشته هدف

 شما به دیگران ندهید اجازه و بزنید عمل به دست

دهید انجام را کاری چطور یا بکنید چه بگویند . 

 تر،آگاهانه هایتصمیم گرفتن به کنیدمی شروع وقتی

 به کار این با آیا که آیدمی تانسراغ به فکر این

 خواهید فاصله آن از یا شد خواهید ترنزدیک تانهدف

 هستید انجامش حال در اکنون که کاری دلیل. گرفت

 دیگری کار خوانید؟می را کتاب این چرا چیست؟

 مشغول االن که سایتی همین یا دهید؟ انجام ندارید

 مفید ینکته چند یا یک آیا هستید؛ اشمطالعه

 تانزندگی در را آنها هوشمندانه تا دارد تانبرای

 در که کنید بهتر را تان شرایط جوری و ببرید بکار

بروید؟ پیش تاندلخواه مسیر  

 

چیست تاناهداف  

 داشته متناسب اندامی کنید؟ کم وزن باشید؟ سالم –

 باشید؟

 یخانه کنید؟ پیدا دست تانرویایی شغل به –

 داشته را تانرویایی زندگی بخرید؟ را تانرویایی

 باشید؟

 

 تشکیل کنید؟ پیدا دست مشخصی یسرمایه به –

 مالقات را تانرویاهای مرد یا زن دهید؟ خانواده

 کنید؟
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 تانهایخواسته و اهداف به خواهیدمی واقعا اگر

 کار سه کنید، تبدیل واقعیت به را انها و برسید

دهید شانانجام محسوس و هوشیارانه باید که است . 

 

بنویسید را خود اهداف .1 . 

 

کنید خلق قدرتمند اعتقادی سیستم یک .2 . 

 

کنید گذاریسرمایه خودتان روی .3 . 

 

بنویسید را تاناهداف .1  

 

 را تاناهداف که است این زندگی در موفقیت راز یک

 تعیین دهید،می انجام صبح که کاری اولین. بنویسید

 را تانذهن. باشد است قرار چگونه روزتان که کندمی

 بیدارشدن یلحظه همان از که کنید ریزیبرنامه جوری

 یک قطعا روش، این با باشد؛ توانا و قوی شرایطی در

 توانیدمی چطور حاال. داشت خواهید مفید و عالی روز

 نوشتن با کنید؟ ایجاد خودتان برای را شرایطی چنین

 دور کردید، را کار این وقتی. صبح روز هر تاناهداف

 درازمدت، در که هدفی بکشید؛ خط تانهدف ترینمهم

 حاال. گذاشت خواهد تانزندگی در را تاثیر بیشترین

 توانممی کارهایی چه امروز: »بپرسید خودتان از

 به را من و دهد تغییر را چیز همه که دهم انجام

«کند؟ ترنزدیک هدفم این  
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 رسدمی تانذهن به که را اقداماتی و کارها تمام 

 را شانهایترینمهم از مورد دو دور کنید، یادداشت

 شانانجام که زمانی تا. کنید شروع و بکشید خط

نشوید متوقف ایدنداده . 

 

 اول همان که است عالی و موثر نهایتبی ایشیوه این،

. دهدمی قرار مطلوب و درست شرایطی در را شما صبح

 و باشید آلودخواب و سرگردان صبح، اینکه جای به

 تانذهن شوید، هشیار و بیدار تا بکشد طول ساعت نیم

 دلیل یک. باشد موفق و پربازده تا کنیدمی تنظیم را

 با که است این تاناهداف نوشتن برای دیگر خوب

 را آنها جوری داشت؛ خواهید خوبی احساس شانخواندن

 با. اندرسیده نتیجه به االن همین انگار که بنویسید

 و خوشفکری خواندن، و نوشتن این یروزه هر تکرار

 تاناهداف طبق و شد خواهد تضمین شما اندیشیمثبت

 فقط نیایند، کاغذ روی که اهدافی. کرد خواهید عمل

 نوشتن در که نیرویی و قدرت! بس و هستند آرزو

 الزم شرط دومین سمت به را شما است پنهان اهداف

دهدمی سوق موفقیت برای : 

دکنی قوی را تانباورهای .2  

 

 را تانباورهای که است این زندگی در موفقیت رمز یک

 یقاعده اولین بپرسید موفق افراد از اگر. کنید قوی

 و خودشان: گفت خواهند شانهمه چیست، شانکامیابی

 ابراز از و دارند باور را دهندمی انجام که کاری

 قبول را خودتان شما اگر. ترسندنمی باور این

  باشد؟ داشته تانقبول دیگری چرا باشید نداشته
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 تانهایخواسته و اهداف یدرباره شما از دیگران وقتی

 شاید نهراسید، آن قاطع و صریح بیان از پرسند،می

 تمسخر یدیده به و بخندند بلندتان اهداف به هم

 به که باوری بر تکیه با شما اما کنند تاننگاه

. بدهید آنها واکنش به اهمیتی نباید دارید خودتان

 باشید، نامطمئن و سُست تانهایخواسته به نسبت اگر

 جایی به را شما که گرفت خواهید متزلزلی تصمیمات

. باشید متمایز و بروید پیش جریان خالف. رساندنمی

 امروز دنیای در نفر چند اینها، یهمه از گذشته

 حاال، دارند؟ را شانرویایی زندگی واقعا که هستند

 شاناهداف بپرسید ازشان اگر اینها از نفر چند

 پس دهند؟می جواب «دانمنمی» شبیه جمالتی با چیست،

. کنید باور را خودتان و باشید مصمم و اراده با

 تانرویاهای دنبال دارید شهامت اینکه بابت مردم

گذاشت خواهند احترام شما به بروید . 

 

 که بود جوانی مرد مورد در که شنیدم داستانی زمانی

 هر او. کردمی کار ویدیویی محصوالت فروشگاه یک در

 مربوط یکی: ُبردمی کارش محل به خود با مجله دو روز

 از ُپر بود ایمجله دیگری و بود کارآفرینی به

 از رئیسش. گرانقیمت و پرسرعت هایاتومیبل تصاویر

 خود با را هامجله این روز هر او چرا که پرسید او

 دارم من: »بود این جوان مرد جواب و آوردمی

.« کنممی انتخاب بخرم است قرار که را اتومبیلی

 ذهنی که بود آنهایی بیشتر مانند رئیس، واکنش

 او کند،می خسته را خودش دارد او: دارند متوسط

 نهایت در و رسید نخواهد اتومبیلی چنین به هرگز

شد خواهد ناامید و مایوس . 
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 رها فروشگاه آن در را کارش جوان مرد بعد، مدتی

 به او بعد سال چند. رفت رویایش دنبال به و کرد

 به را ویدیویی فیلم یک تا برگشت فروشگاه همین

 آن در که بود اتومبیلی همان سوار و برگرداند آنجا

 کار آنجا در کسانی همان. بود کرده انتخابش مجله

. بود همکار آنها با گذشته در جوان این که کردندمی

 همان با را او وقتی کنید تصور توانیدمی حاال

 نخواهد صاحبش هرگز کردندمی فکر که دیدند اتومبیلی

 یک ایجاد با اینها یهمه داشتند؟ هاییقیافه چه شد،

شد شروع قدرتمند اعتقادی و فکری سیستم . 

 

 این هاخواسته و رویاها به رسیدن برای قدم اولین

 در شما وقتی. کنید تصور و باور را آنها که است

 تاناهداف به اکنونهم که دارید ایمان تانذهن

. شودمی ایجاد یقین و تحقق از حسی رسید، خواهید

 پیش عمل و اقدام سمت به را شما قطعیت و باور این

 خیلی بود، خواهد چه نتیجه بدانید وقتی و بردمی

 آن به رسیدن برای الزم اقدامات توانیدمی ترراحت

دهید انجام را نتیجه . 

 

 خواهید دارید دوست که را بدنی هستید مطمئن شما

 .داشت

 

 دارید را آرزویش که ایخانواده با هستید مطمئن شما

کرد خواهید زندگی تانرویایی یخانه در . 
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 خواهید را دارید دوست که شغلی هستید مطمئن شما

 به هستید الیقش دارید باور که را ایسرمایه و داشت

آورد خواهید دست . 

 

 

 تکرار تانذهن در مدام را تانهایموفقیت تصاویر اگر

 ایجاد مغزتان در جدیدی عصبی هایراه کنید، تجسم و

 چیزی و واقعیت بین فرق تواندنمی تانذهن. کنیدمی

. دهد تشخیص هستند روشن و قوی تصوراتی صرفا که را

 تصور باشید، داشته باور را آن و کنید رویاپردازی

 اگر. ایدرسیده تانهایخواسته به اکنون هم کنید

 که شد خواهید مطمئن شود، تانذهن یملکه تانرویای

 کنیدمی تالش و است همین ممکن پیشامد و نتیجه تنها

بپیوندد وقوع به تا کنید پیدا را هاییراه . 

 

 هدایت شادی و کامیابی سمت به را شما که بعدی قدم

که است این کندمی : 
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کنید گذاریسرمایه خودتان روی .3  

 

 

 که ممکن گذاریسرمایه بهترین پرسیدند خردمندی از

 و ساده کوتاه، جوابش. چیست دهد انجام تواندمی کسی

کن گذاریسرمایه خودت روی: »بود دلنشین .» 

 

باِفت وارن خردمند، این نام  (Warren Buffett) که است 

 بنا و است دنیا گذارسرمایه و کارآفرین ترینموفق

فوربز گزارش به  (Forbes)  53.5 ارزش به ایسرمایه ،

 در عضویت شخصی، مربی استخدام. دارد دالر میلیارد

 و کتاب خریدن سالم، غذاهای یتهیه ورزشی، باشگاه

 بلکه نیستند ولخرجی آموزشی هایهزینه پرداخت

خودتان روی گذاریسرمایه: اندگذاریسرمایه ! 

 

 گذاریسرمایه برای توانیدمی که کارهایی از بعضی

دهید انجام خودتان روی : 

 

 باعث ورزش و تمرین. کنید تمرین و بروید باشگاه به

 ایالعادهفوق احساس شما به شده، اندروفین ترشح

. بردمی باال را تانانرژی میزان و راندمان و دهدمی

 یعهده از بدهید اختصاص ورزش به را زمانی اگر

 با و آمد خواهید بر بهتر تانروزانه کارهای انجام

 بهتر گذاردمی تانپای پیش زندگی که چیزهایی

  دقیقه پنجاه تا پنج و چهل. بیایید کنار توانیدمی
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 بهترین و دارید نیاز که است چیزی آن تمام وقت،

است مقدار همین نیز تمرین و ورزش برای مدت . 

 به خرید برای کار محل از برگشتن هنگام وقتی

 غذاهایی چه: »بپرسید خودتان از رویدمی فروشگاه

 و احساس تا کندمی تقویت و تغذیه را بدنم و ذهن

 این به که پاسخی با «باشم؟ داشته بهتری عملکرد

 خودتان برای را بودن عالی شرایط دهیدمی سوال

 گزینیدبرمی را غذاهایی هوشمندانه و کنیدمی فراهم

 و برندمی باال را تانجسمی و ذهنی توانایی که

گرفت خواهید بهتری تصمیمات . 

 کتاب همه تقریبا. خواندن کتاب به کنید شروع

 کامل را آنها واقعا کمی تعداد اما خرند،می

خوانندمی . 

 اندخریده که را هاییکتاب افراد از کمی تعداد

 که را چیزی کمتری بسیار تعداد اما خوانندمی

 کتاب یخواننده فقط. سپارندمی خاطر به اندخوانده

کنید اش مطالعه واقعا بلکه نباشید . 

 برایان. بخوانید کتاب روز در ساعت یک کم دست

 ساعت یک: »گویدمی انگیزشی سخنران (Brian Tracy) تریسی

 هر در را شما سال سه عرض در روزانه، یمطالعه

 در کرد؛ خواهد بهترین دارید، فعالیت که ایزمینه

 در و شد خواهید ملی مرجع یک به تبدیل سال پنج عرض

 از یکی خود کاری یزمینه در توانیدمی سال هفت عرض

باشید دنیا در افراد بهترین .» 

. کنید یادداشت رسدمی تانذهن به که را ایایده هر

 معموال. کنید ترک کاغذ و قلم بدون را خانه هرگز

 خطور ذهن به شرایط تریننامناسب در هاایده بهترین

  یادتان به نکنید فکر. کنید شانیادداشت کنند؛می
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 و ایده کردن یادداشت ضمنا! ماندنمی ماند؛ خواهد

 هایایده و کند اشذخیره دهدمی اجازه تانذهن به فکر

دهد ارائه بهتری و بیشتر . 

 یک روز هر کنید سعی. بگیرید یاد جدید مهارت یک

 مهارت یک. بگیرید یاد تازه مطلب یک یا جدید مهارت

 تصور حاال. سال در جدید مهارت 365 یعنی روز در

 چطور بعد سال یک کنید، شروع امروز همین اگر کنید

بود؟ خواهید  

 

 و سختکوشی بله،. دهید انجام کاری خودتان دل برای

 کم دست اما است، موفقیت در اساسی عاملی پشتکار،

 انگیز،هیجان کاری و کنید تفریح ماه، در بار یک

 احساس شما به که دهید انجام شائبهبی و مفرح

 تفریح و بگذرانید خوش بدهد؛ سرزندگی و شادابی

 .کنید

: است این داریم تانبرای که ایتوصیه و قاعده آخرین

دهید ادامه و دهید ادامه ! 

 

. آیدمی طوالنی نظربه راه و شودمی سخت شرایط گاهی

. نایستید حرکت از و دهید ادامه فقط باید شما اما

 را شانتجسم و کنید یادآوری و مرور را تاناهداف

 و کرد خواهد تغییر تانوضعیت ناگهان نکنید، فراموش

 مسیری گرفت؛ خواهید قرار تاندرست مسیر در دوباره

 برای کلید سه این از. رساندمی تعالی به را شما که

 استفاده تانهایخواسته به رسیدن و سرنوشت خلق

 .کنید
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 یا کجایید اهل دارید، سال چند کندنمی فرقی

 میل: مشترکیم ویژگی یک در ما یهمه چیست؛ تانحرفه

موفقیت به . 

 


