
ــه  ــول ب ــن اص ــا ای ــان ب ــق جه ــراد موف ــد اف 95 درص
ــیدند ــت رس موفقی

اما فقط 5 درصد از مردم جهان این قوانین را می دانند

چگونه به اهداف خود برسیم؟
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مقدمه.
ــر  ــا فک ــید؟ آی ــود برس ــداف خ ــه اه ــه ب ــه چگون ــد ک ــر کرده ای ــال فک ــا تابه ح آی
ــه اهــداف خــود رســیده اند.آیا میدانیــد کــه فقــط 5  ــه ب کــرده ایــده کــه افــراد موفــق جهــان چگون
درصــد افــراد جهــان موفــق هســتند. واقعــً چــرا؟ شــاید بگویــد سرنوشــت این چنیــن اســت کــه مــا 

ــم.  ــی کنی ــه زندگ این گون

امــا ایــن را بدانیــد کــه این گونــه نیســت. تمــام افــراد جهــان از چنــد قانــون مهــم زندگــی اســتفاده 
کردنــد و موفــق شــدند. شــما هــم می توانیــد ایــن قوانیــن را یــاد بگیریــد و آن هــا را عملــی کنیــد و 
بــه تمــام اهــداف خــود برســید. کار ســختی نیســت. آن هــا کــه توانســته اند بــه موفقیت هــای بــزرگ 
کــه بــرای مــا یــک رؤیــا اســت برســند. پــس شــما هــم می توانیــد. دنیــای مــا دنیــای قوانیــن اســت.

ــم  ــه ه ــی جریم ــید. و حت ــد نمی رس ــه مقص ــد ب ــل کنی ــن عم ــاف قوانی ــر خ ــی اگ ــد رانندگ مانن
می شــویم. تصــور کنیــد می خواهیــد یــک غــذای خوشــمزه تهیــه کنیــد. بایــد اصــول پخــت آن غــذا 

را بدانیــد چنــد دقیقــه حــرارت الزم دارد چقــدر ادویــه نیــاز دارد.

اگــر اصــول غــذا پختــن را یــاد بگیریــم خواهیــم دیــد مــا هــم می توانیــم یــک غــذای خوشــمزه تهیــه 
ــا ســالخورده قوانیــن جــواب می دهــد  ــا مــرد نوجــوان هســتیم ی ــم مهــم نیســت زن هســتیم ی کنی
موفقیــت هــم ماننــد پختــن یــک غــذای خوشــمزه اســت. امــا بایــد اصــول آن را یــاد بگیریــم و در 

زندگــی خــود اجــرا کنیــم خواهیــم دیــد. کــه واقعــً جــواب می دهــد.

 داشــتن خانــه ماشــین یــک شــغل مناســب هیــچ رؤیــا نیست.شــاید فراتــر از ایــن فکــر کنیــد کــه از 
ــه تمــام اهــداف خــود برســیم.بعضی از افــراد فکــر می کننــد  زندگــی نهایــت اســتفاده را ببریــم. و ب
کــه خداونــد بعضــی از بنــدگان خــود را دوســت دارد و بــه آن هــا کمــک می کنــد و بعضــی از افــراد 
ــا بــه اهــداف خــود رســید. جالــب اســت بدانیــد کــه  ــاور رادارنــد کــه شــانس بایــد داشــت ت ایــن ب

ــم. ــق می کنی ــا خل ــانس را م ش

ــود  ــیرین می ش ــد ش ــل آب بریزی ــد را داخ ــما قن ــر ش ــدارد اگ ــود ن ــانس وج ــوان ش ــزی به عن چی
این یــک قانــون است.شــانس نیســت. و اگــر شــما قوانیــن را اجــرا و اصــول موفقیــت را بدانیــد. حتمــً 
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موفــق می شــوید و ایــن شــانس نیســت.این قانــون جهــان هســتی اســت. و بــه مــا پاســخ می دهــد.

1 دقیقًا مشخص کنید چه می خواهید.
ــه  ــی چ ــد از زندگ ــً نمی دانن ــراد دقیق ــادی از اف ــداد زی ــفانه تع متأس
ــا  چیــز می خواهنــد. شــما تصمیــم می گیریــد کــه مســافرت کنیــد. آی
ممکــن اســت ماشــین خــود را روشــن کنیــد. و حرکــت کنیــد بــدون 
ــد کــه  ــی مشــخص کنی ــا وقت ــد؟ ام ــه کجــا می روی ــد ب ــه بدانی این ک

ــد. ــفر کنی ــف س ــهر ال ــه ش ــد ب می خواهی

 
ــن  ــدار بنزی ــول چــه مق ــد کــه چــه مقــدار پ ــزی می کنی ــن کامــًا روشــن اســت و شــما برنامه ری ای
موردنیــاز اســت تــا مــا بــه شــهر الــف برســیم. دقیقــً اهــداف مــا بایــد مشــخص شــود. بــا ایــن کار 

ســرعت رســیدن بــه اهــداف خــود را افزایــش دهیــد.

2 برای خود زندگی کنید.
ســعی کنیــد کــه بــرای خــود زندگــی کنیــد نــه دیگــران. تعــداد زیــادی از مــردم جهــان بــرای خــود 

ــتند.خیلی  ــق نیس ــم موف ــر ه ــن خاط ــه همی ــد. و ب ــی نمی کنن زندگ
ــا  ــم ام ــروع کنی ــک کاری را ش ــتیم ی ــا می خواس ــده م ــا ش وقت ه

ــا حــرف دیگــران منصــرف شــدیم.  متأســفانه ب

ــرای خــود  ــد و ب ــون را رعایــت کنی ــن قان ــد ای ــه اهــداف خــود برســید بای ــد ب ــً می خواهی اگــر واقع
زندگــی کنیــد مهــم نیســت دیگــران دربــاره شــما چــه می گوینــد و چــه فکــری می کننــد مهــم ایــن 

اســت خودتــان چــه دیدگاهــی دربــاره خودداریــد.
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 آیــا فکــر می کنیــد یــک انســان خــاق و باهــوش و موفــق هســتید یــا اینکــه فکــر می کنیــد فــردی 
بی هــدف تنبــل هســتید؟ دیــدگاه خــود را دربــاره خودمثبــت کنیــد و بــه حــرف دیگــران نباشــید.

3 هرروز یک قدم.
ــد. ــود برداری ــدف خ ــدم به ســوی ه ــرروز یک ق ــد ه ــعی کنی س

در مــاه 30 قــدم  در ســال 360 قــدم اگــر ایــن قانــون را رعایــت 
کنیــد خواهیــد دیــد بــا ســرعت نــور بــه هــدف خــود می رســید.
مهــم نیســت کــه قــدم شــما کوچــک باشــد فقــط قــدم  امــروز 

خــود را برداریــد.

 امــا متأســفانه مــا عــادت کردیــم کار امــروز را بــه فــردا بســپاریم و همیشــه میگویــم از فــردا، از آخــر 
ــه  ــا حســرت ب ــا ب ــا ایــن کار هــدف خــود را بــه عقــب می اندازیــم. و ی هفتــه، از شــنبه، متأســفانه ب

ــم.   ــگاه می کنی ــه اهــداف خــود رســیده اند ن دیگــران کــه ب

ــه اهــداف خــود نرســیده ایم. اگــر مــا عاشــق هــدف  ــوده کــه ب ــا ب ایــن کوتاهــی از طــرف خــود م
خــود باشــیم خواهیــم دیــد در مســیر راه جــز لــذت و شــادی چیــز دیگــری نمی بینیــم دقیقــً ماننــد 

مســافرت و انتظــار رســیدن بــه مقصــد و لــذت بــردن در طــول مســیر اســت.

 ســعی کنیــد هــرروز صبــح هنــگام بیــدار شــدن و شــب هنگام خوابیــدن فقــط 10 دقیقــه بــه هــدف 
ــگ  ــات زن ــما در کائن ــر ش ــور کنید.فک ــود را تص ــته خ ــه خواس ــیدن ب ــه رس ــد لحظ ــر کنی ــود فک خ

ــه صــدا درمــی آورد. بزرگــی را ب
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4 نقطه شروع.
بــرای خــود یــک نقطــه شــروع تعیــن کنید.بایــد نقشــه رســیدن بــه گنــج را طراحــی کنیــد.و بگویــد 
دوســت داریــد از چــه راه هایــی بــه ایــن گنــج  برســم. نقطــه شــروع خــود را پیــدا کنیــد. و ماشــین مغز 

ــد  ــه مشــخص کرده ای ــی ک ــا در راه ــد ت ــود را روشــن کنی خ
حرکــت کنــد.

ــک  ــود را ی ــروع خ ــه ش ــد نقط ــخص می کنی ــه مش  وقتی ک
آرامــش خواصــی بــه مــا دســت می دهــد چــون حــاال میدانیــم 
ــد در  ــاد گرفته ای ــه ی ــن ک ــا قوانی ــتیم. و ب ــیر راه هس در مس
مســیر راه موفقیــت رســیدن بــه خواســته خــود حرکــت کنیــد.

ــاره مجبــور  ســعی کنیــد قدم به قــدم در مســیر حرکــت کنیــد بــه فکــر راه میانبــر نباشــید چــون دوب
ــد  ــن را بدانی ــد ای ــت کنی ــیر آرام حرک ــه در مس ــد ک ــد هرچن ــروع کنی ــد از اول ش ــود برگردی می ش

ــوید. ــد نش ــین درراه  ناامی ــدن ماش ــر ش ــید از پنچ ــد می رس ــه مقص ــال ب به هرح

 از بــرف جــاده نترســید فقــط در مســیر نقطــه ای کــه مشــخص کرده ایــد حرکــت کنیــد.گاه ممکــن 
اســت ســختی راه و خســتگی جــاده شــمارا از مســیر رســیدن بــه هــدف منصــرف کنــد توجــه خــود را 

روی هــدف خــود بگذاریــد تــا بــا شــور و اشــتیاق بــه مســیر خــود ادامــه دهیــد.

5 نظم و انضباط و برنامه ریزی.
بــه کارهــای خــود کمــی نظــم و انضبــاط بدهیــد. یــک فهرســت روزانــه بــرای خــود تهیــه کنید ســعی 

کنیــد کمــی بانظــم جلــو برویــد بــا ایــن کار ســرعت دســت یابی به 
اهــداف خــود را زیــاد می کنید.ســعی کنیــد وقــت خــود را تقســیم 

کنید و هر قسمت از وقت خود را صرف کارهای باارزش کنید.
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6 تکنیک های ذهنی را فراموش نکنید.
ــه هــدف انجــام تکنیک هــای ذهنــی  80 درصــد رســیدن ب
است.همیشــه ســعی کنیــد تصویــر کلــی از هــدف خــود را در 
ذهــن داشــته باشــید در ذهــن خــود باهــدف خــود زندگــی 
کنیــد. آن قــدر ایــن عمــل را انجــام دهیــد تــا ذهــن شــما آن 

را بــاور کنــد و بــه قســمت ناخــودآگاه منتقــل شــود. 

ــرود دیگــر  ــه ناخــودآگاه ب وقتــی کاری از ذهــن خــودآگاه ب
کار تمــام اســت و یــک عــادت بــرای مــا می شــود و 
عادت هــای مــا هــم زندگــی مــا را شــکل می دهــد. بعــد از 
ــد یــک  ــاور می شــود.و مانن ــه یــک ب یــک مــدت تبدیــل ب

ــاب  ــن کت ــن قســمت های ای ــن قســمت یکــی از مهم تری ــد. ای ــه صــدا درمی آی ــات ب انفجــار در کائن
ــه  ــر افزایــش می دهــد. ســعی کنیــد روزان اســت.حتمً آن را انجــام. دهیــد. ســرعت شــمارا صــد براب
بــه مــدت 15 دقیقــه ریلکســی شــن انجــام دهیــد. یــک آهنــگ ریلکســی شــن بگذاریــد و روی تخــت 
ــا  ــن کار نه تنه ــود. ای ــر ش ــود. آرام  و آرام ت ــی ش ــما ویروس یاب ــن ش ــید.بگذارید ذه ــود دراز بکش خ
ســرعت شــمارا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود زیــاد می کنــد بلکــه انــرژی شــمارا بــرای یــک روز 

ــد.  ــش می ده کاری افزای

من می توانم...
info@roohande.com   :ایمیل ما
سامانه پیام کوتاه:  ۳۰۰۰۵۸۸۸۸۴

با تشکر... محمدرضا روهنده

www.takbook.com


