
 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

1 
 

  

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

2 
 

 

 

 

 

 

 نویسنده علی اکبر داوری

 4931پاییز 

  

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

3 
 

 به نام خالق زندگی

 مقدمه

 سالم دوستان و عزیزان همراه

اما «. درس گخوان و گرو کالس گاالتر»از وقتی مدرسههها را عهههروی نمودی  مداا گا ما   تند  

ن پیش گروی   کی ما گاید خودماتا کی گاید گا سهیسهت  وموزعی   « گعدش چی میشها  »نگ تند  

 یری گاعد  اصالً تصمی گاید گرای خودمان تصهمی  گگیری   چا کسی مسوو  تصمیما  ما می 

 یعنی چا  چطوری گاید تصمی   رفت   

صههور  وا هه  و گعد از ورود گا دانشههگاه پدرا از مد درخواسههتی نمود. درخواسههت ایشههان گا

کا درخواست ایشان گرای ازونجایی«. ر از مد پو  نگیرپسرا دیگ»روعد عامل اید مورد گود کا 

مد کامالً روعهد گود  مد م  دیگر از ایشهان میپ پو ی دریافت ندردا. اوایل خیلی نارا ت گودا   

و ی در اداما گسیار خوعحا  عدا و خوعحا  مست . گاایندا دانشجو گودا و درومد کمی داعت  

 ذرد. گا فراز و سهها  می 41دسههت زدا. از ون زمان  ماییو ی قبو  کردا. گا انتخاب و تصههمی 

فرودمای گسهیاری روگرو عهدا. گا دسهت خا ی و ااالعا  ک   عهرلی را عهروی کردا. عهدسهت        

 خوردا. گلند عدا و اداما دادا. گا استقال  ما ی رسیدا.

ید   گتوانمای  را گا عما گا اعتراک گگذارا. امیدوارا عما ماکنون قصهد دارا  تجرگیا  و وموختا 

گا اسهت اده از اید تجرگیا  گتوانید اایگاه ااتماعی خود را پیدا نمایید  گا اسهتقال  ما ی گرسید   

 و مسیر ثروتمندی را وغاز نمایید.
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 مطالب این کتاب برای چه کسانی مناسبتر است؟

 مطا ب اید کتاب گرای اید افراد می تواند م ید و موثر گاعد 

  امداف گزر ی در سر دارند 

   از و عیت کنونی خود را ی نیستند 

 خوامند وینده د خوامی را گرای خود گسازند می 

 ذاری گلند مد  و عا ی می اندیشند گا درومد و سرمایا  

  یری گرای انتخاب عرل د خوامشان مستند.در مر لا تصمی  

 

 برای شروع زندگی هوشمندانه هست؟چه زمانی بهترین فرصت 

مای فراوانی گرای عروی یک زند ی موعمند واود دارد. اید ممیشها و گرای مرکسهی فرصت  

توانهد گها مر سهههنی و در مر عهههرایطی ایجاد  ردد. فقد ما گاید وماده دیدن    مهد  زنهد ی می  

 ود دارد.ما گاعی . امدان دیدن فرصت ما گرای مما و در مما اا واما و فرصتموقعیت

گعد از دیدن فرصهت ما  ت او  میان موف  ما و ناموف  ما مشخ  می  ردد. یعنی وماد ی و  

توانایی گهره گرداری از فرصهت ماسهت. ایندا ما گتوانی  از اید فرصت ما گهترید عراید را ایجاد   

 کنی . درومد ایجاد کنی . سرمایا  ذاری انجاا دمی .

تر عههدن زند ی کمک کند گا وسههاناوری پیشههرفت میندتا اا ب اید اسههت کا مر چا فنّ

عهد  وسان عده است و اید گا زند ی موعمندانا گسیار کمک  وکارما گاکند. عهروی کسهب  می

 خوامد کرد.

 کن .گا تعدادی مثا  ساده تو یح  را کامل می

توانید عهماره موگایل اختصاصی داعتا گاعید. اید  صهد مزار تومان می عهما گا  داقل یک  .4

عما  93کا در سا  بلغ می تواند گا دو روز کار کردن گا وسهانی تامید  ردد. درصهورتی  م

پرداختید تا گتوانید یک خد موگایل و  وعی ساده  قوق یدسا  یک کارمند عادی را می

  ذاری گرای مر عخصی گاعد.وکار یا سرمایاتواند عروی کسبگخرید. اید می

 اندازی کنید. گا مبلری رایگان یایا وگالگ خود را راه توانید سایتنت میعهما در یک کافی  .2

وکار عههما عا ی تواند گرای عهروی یا  سهترش کسهب   صهد مزار تومان. اید می  داکثر یک

 گاعد.
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مای فنی و غیر فنی در ای در گسیاری از رعتامای رایگان فنی و  رفااسهت اده از وموزش  .9

 دسترس ممگان می گاعد.

ما در مر زمان و مدانی قاگل ما و عههرلر اینترنت در تماا زمینافضهای وموزعههی رایگان د  .1

 دسترسی است.

 یسهت زیاد مشهاغل خانگی و  مایت دو ت از اید مشهاغل می تواند فرصهت گسیار عا ی      .5

گرای خانا داران  رامی گاعهد. مثل گستا گندی و فرووری تعداد قاگل تواهی از اقالا مورد  

 نیاز مردا.

مای پیش روی خود را مای گاال چهار مورد از فرصهههتتواها گا نوعهههتا  االن گها  ط هاً ممید 

یادداعهت کنید. مه  نیسهت چقدر گا واقعیت نزدیک است. مه  اید است کا دید اه عما گاعد.   

کننده یک کسب و کار  سرمایا اند یا نا. عاید عما گاید عرویمه  نیسهت کا دیگران انجاا  داده 

  ذاری یا تجار  خاص گاعید.
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 لطفا چهار فرصت در دسترس را یادداشت کنید:

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

لیست نموده ام را به صورت  92از مواردی که خودم در سال 

 نمونه در اینجا ذکر می کنم.

 گرمی 100و  50بسته بندی خرما در بسته های .1

طراحی یککد دفتر و خودکککار م نتی برای اسکککتفککاده در .2

 فضاهای خاص

 نوشتن کتاب خاطرات ید ورش سته .3

ارایه مشاوره به افرادی که در مدیریت مالی مسایل و .4

 مش التی دارند.
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 به چه دلیلی باید این مسیر را بروم؟

مایی را دارید کا منحصههر گا عههما عنوان انسههان و اعههرف مخلوقا  صهه ا  و وی  یعههما گا

فقد در عما واود دارد. گرای نمونا عما اثر انگشتی دارید کا گاعهد. یعنی اید ص ا  فقد و  می

یل گدگاعد. پس عما یک نمونا گیگاعهد. قرنیا چشمی دارید کا مخت  عما می خاص عهما می 

در عا   و دنیا مسهتید. یک کیی از عهما در گید م ت میلیارد انسان واود ندارد.  تی دوقلوما   

کنید. گا خودتان گیشههتر از اید مو ههوی دسههت پیدا می  م  مثل م  نیسههتند. در اداما گا دالیل

 کنید.  مای گیشتر دست پیدا میعوید. و گا فرصتگیشتر وعنا می

کنید. فرصت گیشتری گرای پیگیری مسائل مه  فرصهت گیشهتری گرای کسب درومد پیدا می  

کنید. کنید. فرصههت گیشههتری گرای عههدوفا کردن اسههتعدادمای خود پیدا میتان پیدا میزند ی

فرصهههت مای پیگیری عالی  و سهههالی  خود را در کنار زند ی عهههرلی خود کشههه  می کنید. 

 مایی کا خاص خودتان است. زیرا کا عما فقد یدی مستید و یدی مثل عما نیست.فرصت

ید دارید. در گا ر وماده مستید دفتر و کاغذی را وماده نمایید یا فایل وماده نوعتنی را گاز نگا

 حظا گهترید اواب را گدانید و  عههود کا عههاید ممید ا سههالاالتی پرسههیده می خطوط از عههم

مایی گا امنتان رسههد و یا ایدهگایسههت یادداعههت کنید. در  ههمد مطا بی گا امد عههما می می

عود. یادداعت کردن زمینا موفقیت عمارا کند کا ا ر یادداعهت ندنید فراموعتان می خطور می

 کند.چند گراگر می
 

 .«علم را با نوشتن در بند بکشید»ی علیه السالم می فرماید: امام عل
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 اگر امروز چیزی را نکاریم فردا چیزی برای برداشت نداریم.

ما تا منگاا مرگ م  اسهار  ون را نداعتا  ما قصهد داری  کاری انجاا دمی  کا عهاید خیلی  

زر ان عههدا. گا گزر ان توانید انجاا دمید. وارد گازی گگاعههند. کاری کا مد کردا و عههما م  می

گخش توانید وارد اید گازی  ذ نشههت و گرخاسههت کردا و ازئی از ایشههان عههدا. عههما م  می  

 کاری را گا چا صورتی انجاا دمید.کنید کا چاعوید. زیرا کا خودتان انتخاب می
 اش را دارید؟خواهد، آیا شما آمادگیدنیای امروز انسان هوشمند می

 نمایید. گزینه صحیح را انتخاب

 آری

 خیر

 

 انسان هوشمند چه کسی است؟

 کند.ا سالا گا نحوی عا ی عمل میانسهان موعمند کسی است کا گا اید   تا اماا علی علیا 
 1)مستدرك الوسائل ج« اِعْمَلْ لِدُنْیَاكَ كَأَنََّكَ تَعِیشُ أَبَداً وَ اعْمَلْ الِخِرَتِكَ كَأَنََّكَ تَمُوتُ غَداً»

 (141ص

كنی؛ و برای آخـرت برای دنیای خـودت چنان عمل كن كه گویا در دنیا تا ابد زندگی می»

 «میریخـودت چنان عمل كن كه گویا همین فردا می

ای کن  کا گرای م تادسهها گی خود چا گرناما مای  از  ضههار سههالا  می در گعضههی از کالس

 دارید   

گلا  گرای م تادسهها گی خود چا » وی   یم«. م تادسهها !!!» ویند افراد گا خنده و تعجب می

ای نداری   چا گرسد دمند کا ما گرای چند سها  وینده خود م  گرناما اداما می« ای دارید گرناما

 . گا م تادسا گی 
 اید؟ای دارید؟ برای چند سال آینده خود فکر كردهحاال شما برای خود چه برنامه

 د و می خوامید در چا موقعیتی گاعید   عما چا دید امی از م تادسا گی خود داری

توانید در دفتر خود یادداعههت کنید تا در موق  اید  می ا  گا اید مو ههوی فدر کردها ر تاگا

 تان  ذ  گبرید. زوا گا ون مرااعا کنید و از خواندن دید اه وینده
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 فصل اول

 از کجا شروع کنم؟
  ذاری گنا کنید. زیرایک عهرل یا سرمایا  عهما نیاز دارید کا زند ی موعهمند خود را گر پایا  

 وکار است.کا یک  وزه گسیار مه  در زند ی   وزه عرلی و کسب

گایسهت در ون فعا یت کنید  متناسب گا عما و عراید امروز دنیای  عهرلی کا عهما می   زمینا

کاری نماید کا چا ردد. توانایی عهههما و موقعیت گازار مشهههخ  میااراف عههما مشهههخ  می 

 ذاری عا ی است. و یا عما چا کاری را گا گهترید نحو انجاا می و یا چا سرمایا وور اسهت. سهود 

 دمید.

 مایی در اختیار  دارید مایی دارید و چا سرمایامتناسب گا عما یعنی عما چا توانایی

تواند گا عههما کمک کند کا خود را گشههناسههید و  اصههلی کا میدر اداما عههما گا چهار عامل 

 عوید.گهترید فرصت را تشخی  گدمید  وعنا می

ای توانید عمل کنید. در چا زمیناای گهتر میکند در چا زمینااید عوامهل عهههمارا و اه می  

 فضای خا ی در گازار واود دارد. 
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 روند یادگیری زندگی هوشمند چگونه است؟

عهما تصمی  می  یرید کا یک مهار  را فراگگیرید  الزا است ااالعا  و دانشی   منگامی کا

را گدسهت وورید. اید او ید مر لا است. ممدد است ااالعا  مرگوط گا یک مهار  گسیار اندک  

 گاعد یا ممدد است گسیار  سترده گاعد.  

 عوید.می گرای مثا  عما گا دانستد دو املا زیر گا یدی از اصو  رژی  غذایی وعنا

 فرماید پیامبر اسالا درگاره ترذیا چنید می

 «اید نخورید و قبل از سیر عدن دست از خوردن گردارید.تا منگامی کا  رسنا نشده»

دانش در دو املا گا عهما ارایا  ردید. دانش در قا بی گسهیار سهاده و روعد ارایا  ردید. اما    

 عمل نمودن گا ون م  ساده است 

ای ندارد. اید سهاختد دانش وموختا عده است. عل  گدون عمل فایده و گهره   اال نوگت عملی

خوامد تا عههخصههی گتواند   قسههمت نیاز گا تمرید و ممارسههت دارد. تمرید  تمرید و تمرید می

 مهار  مورد نیاز را در خود گا صور  کامل درونی سازد.

یسهههت. اید امدان م  واود یهاد یری در اید مر لا گدون اقداا و تجرگا کردن امدان پذیر ن 

 دارد کا گا یدبار تالش و اقداا گا نتیجا نرسی .

 عود. ویند  نمیدمند و مداا میعده زیادی  تی یدبار م  کاری را انجاا نمی

مر لا گعد از اقداا نیاز گا پیگیری و ممارسهت دارد. دانشهی کا کسب عده است و گا تالش و   

دیل عههده اسههت  در اید مر لا گا یک عاد  ماند ار  تمرید گا صههور  عملی گا یک مهار  تب

 عود.تبدیل می

عمده افراد از فواید و محاسههد سههحرخیزی ااالی دارند. کافی اسههت گیرسههید چند گار تالش  

 نمودید و موف  نشدید 

تالش  ای یدبار م یدبار تالش گرای پاسخ گا اید سوا   پاسخی گسیار عا یست. اما  تی عده

 د.کننو اقداا نمی

صب  یا زودتر از  6صب  از خواب گیدار میشد. اما االن ساعت  3سهاعت   39اکبر داوری سها   

خیزد. اید سهها ها گارما دیر از خواب گیدار عههده اسههت. گارما خواب مانده اسههت.  رختخواب گرمی

ونقدر اید فرویند را مداا پیگیری نموده اسههت تا توانسههتا اسههت سههحر خیزی را گا عنوان یک   

 اش پیاده سازی نماید.زند ی عاد  در

سههت کا نیاز گا تمرید گسههیار زیاد و گعد از ون نیاز  دانش را گا عمل تبدیل نمودن از مواردی

 گا ممارست فراوان دارد.
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 گایستسهت کا ا تما  دارد گا یدبار تالش نتوان سهاخت. می  زند ی موعهمند نیز از مواردی 

رما از رفتار خود پشیمان عوید. زیرا ساخت پیگیری و ممارسهت داعهتا گاعهید. ممدد اسهت گا    

اید مد  از زند ی در اوایل مسههیر مسههتلزا ترییرا  عههدید در رفتار و کردار اسههت. عههما دیگر 

 انسان قبلی نیستید.

مای خود گرسهید. اما ناامید نشوید و گازم  تالش کنید. ونقدر  عهاید گار او  کمی گا دسهتاورد  

 ر عما در وید.تدرار کنید تا مما چیز گا اختیا
 

 

 های محکم به جلو بروید.صبور باشید و با قدم

مرور زمان منگامی کا از خودتان و امی نسههبی گا دسههت ووردید. دانش و ااالعا  عههما گا  

 تر خوامید کرد.  تدمیل

گار گاید گروز رسهانی عوند. در  مد  اید ندتا را گاید یادووری کن  اید موارد مرچند وقت یک

مایتان را مرور مرروز  داقل یک دقیقا وقت اختصهههاص دمید و  یسهههت توانایی فراموش ندنید

 مایتان انرژی گگیرید.مایتان عدر کنید. از داعتاکنید. خدا را گاگت داعتا

پردازی . از گازی پاز  ا گو گگیرید. عما در  ا  ساخت  اال گا عهناسایی عوامل  ونا ون می  

بور کنی  کا نیستند. صقطعا  نیسهتند یا عاید ما فدر می پاز  زند ی تان مسهتید. تعدادی از  

 یرند و پاز  عهههمارا تدمیل گاعهههید و راه را اداما دمید. اید عوامل اایی در کنار م  قرار می

عهود. عهاید اصالً اید پاز  عما نیست. عاید   کنند. عهاید پاز  عهما گا ودمی دیگر کامل می  می

 ا از نو گسازید.گاید از او  عروی کنید و پاز  خود ر

گا زند ی نگاه منعط ی داعهتا گاعهید. عهاید گارما و گارما گاید از نو عهروی کنید تا گا مقصد     

 گرسید.

گرد. خودعههناسههی یدی از ارکان خودعههناسههی  امی اسههت کا عههمارا گا اعماق واودتان می 

د ا س اهللخداعهناسی است. اکنون عما در  ا  عناخت مخلوقی مستید کا خا   گا ون تبارک 

 ا خا قید   تا است.

اهلل ا سهههد ا خا قید   تا اسهههت. ما از اانب خدای تک ما تبارکیادمان نرود کا خدا گا تک

تبارک و تعا ی در زمید  مأموریت خاصهههی داری . ا ر مأموریتمان را درسهههت انجاا ندمی  اید  

رد. و  امی ما  ردد. زند ی مثل رودی است کا اریان دامأموریت گا عهخ  دیگری وا ذار می 

 گاید در رود زند ی ااری گاعی . گدون تواا گا اهت و سمت و سوی رود.
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 شرایط زندگی هوشمند چیست؟

زند ی موعهمند خاص عهماسهت. فقد خاص عهماست. اید زند ی گا عراید و امدانا  عما     

کارمند گاعههید یا کار ر. کارفرما گاعههید یا خویش فرما. از عههود. فرقی نمی کند کا سههاختا می

سهرمایا  ذاری امورا  گگذرانید یا گا انجاا پروژه. مر کاری انجاا می دمید  عما مسیر  رکت را  

 نمایید.تعیید می

 ما و ات اقا  زند ی در اختیار عماست.  گندی گرنامازمان

در اید زند ی    انتخاب ندارد مگر کس کنید. میپمقصهد اید زند ی را عهما مشههخ  می  

  یرید.  عما. فرمان را عما گا دست می

 تی ا ر اآلن اختیار زند ی گا عههما نیسههت  نگران نباعههید. از ممید اآلن تصههمی  گگیرید تا 

 توانید گا ایدفرمهان زنهد ی را گا دسهههت گگیرید. صهههبوری را فراموش ندنید. ا ر گخوامید می   

  اا پیش گروید.  گاتصمی  گگیرید و  اا دستاورد گرسید. کافی است

عهوید. اید مسایل و مشدال  در وینده گرای  در اید تصهمی  گا مسهائل و مشهدالتی روگرو می   

 عما گسیار ارزعمند خوامد گود. گا اید تصمی  افتخار خوامید کرد.
ز هنو اید باید بگویم كهشویم. البته اگر خسته شدهآهسته آهسته به جاهای سخت نزدیك می

ها باشید. یادتان نرود بدون تالش هیچ های كار شروع نشده است. باید آماده تحمل سختیسختی

آید. شاید مجبور شوید این كار را بارها تکرار كنید. من هم این كار را نتیجه مثبتی به دست نمی

 قدر تکرار كردم تا به تسلط كامل رسیدم.بارها تکرار كردم. آن
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 فصل دوم

 های درونی خودها و ضعفشناخت توانایی
 منگامی کا عما ماعید مد  گاال می خرید  او ید کاری کا می کنید چیست 

از فروعهنده درگاره امدانا  و قاگلیت مای اید وسیلا زیبا و کارومد سواالتی می پرسید. درگاره  

 داعتا اند  سواالتی اید ماعهید مطا عا می کنید. از کسهانی کا قبل از عهما اید مد  ماعید را   

 می پرسید.
 آیا الزم نیست درباره خودمان بیشتر بدانیم؟

قبل از ایندا گخوامی  از توانایی مای خود اسهت اده کنی  می گایسهت از ارز کار اید دستگاه   

عظی  و قاگلیت مای ون و امی داعهتا گاعهی . گدون داعتد و امی کامل از توانمندی مای خود    

ا امدهانها  واودی خودمان اسهههت اده گبری . مر انسهههانی دارای قاگلیت مای    نمی توانی  از تمها 

 منحصر گا فردی است کا فقد خودش می تواند گا اید توانایی ما و قاگلیت ما دست یاگد. 

مواردی کا گا خود انسههان گسههتگی دارد  قاگل کنتر  و قاگل اصههال  توسههد خود اسههت. اید  

ی  گا اختیار خود گا عههناخت گرسههی   تریرش دمی   توانقسههمت در کنتر  ماسههت.یعنی ما می

 خوامی  اعما  کنی . ارتقا دمی    ذف کنی  یا مر ترییری را کا می

در اید گخش قصههد داری  کا چهار گخش را گیشههتر کند و کاو کنی . گیشههتر گشههناسههی  و در 

  صهههور   زوا ترییراتی در ون ایجاد کنی . اید چهار گخش عهههامل دانش عهههخصهههی خودمان 

مای عهخصهی در او  عمرمان   مان و تجرگامای خاص خودمان  عالی  و سهالی  واودی مهار 

 گاعد.می
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 مانهای درونیجنبه

 

مای عهههخصهههی خاص خودش را دارد و میپ دو  مر انسهههانی دانش   مهار   عالی  و تجرگا

یک خبر خوب اسههت کا میپ دو انسههانی مثل م   انسههانی در اید موارد یدسههان نیسههتند. اید 

 نیستند.
 زیرا هنگامی كه گذشته هر آدمی با آدم دیگری متفاوت است پس آینده او هم متفاوت است.

عهما در اید قسهمت در  ا  خودعهناسهی مستید. خودعناسی چا دستاوردی گرای عما گا     

 وورد ارمران می

 ن س عمارا گاال گرود.  عز 

 دمد.  گا عما انگیزه می

 دارد.سط  انرژی عمارا گاال نگا می

ما عامل موارد زیر مایی را تهیا کنید. اید فهرستخوام  فهرسهت در اید قسهمت از عهما می  

 مست.

اید را تهیه فهرست دانش و اطالعاتی را که تا اآلن به دست آورده .1

 کنید. 

 اید   مای وموزعی را کا  ذراندهچا دوره

 اید   ای در دانشگاه خواندهاچا رعت

 اید مایی را مطا عا نمودهچا کتاب

عوامل 
درونی

دانش

مهار 

عالی 

تجارب
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 توانید گا دیگران گیاموزید  چا مواردی را می

 کند.و سالاالتی از اید دست کا گا عما گیشتر کمک می

 اواب اید سالاال   یست دانش و ااالعا  عماست.

 قسمتی از  یست دانش و ااالعت مد عامل اید موارد است 

 اا.دیریت گازر انی را  ذراندهدوره م

 اا.  کتاب درگاره روانشناسی و ترییر عاد  خوانده 411گیش از 

 گا قواعد  ساگداری مسلد مست .

 اا.کتاب درگاره مدیریت ما ی خوانده 51گیش از 

 کن .موش ما ی تدریس می

 

 های خود تهیه کنید.فهرستی از مهارت .2

   دمید کاری را خیلی عا ی انجاا میچا

 اید  چا دانشی را گا عمل تبدیل نموده

 کاری گا صور  کامل مسلد مستید  وخ  چاگا چ 

 ویید کاری در  د یک متخص  گرمیاز پس چا

 دانند کاری میعمارا متخص  چا

 مای مد عامل موارد زیر است تعدادی از مهار 

 اا.اندازی نمودهوکارمای متعددی را راهکسب

 اا.ویزیتوری انجاا داده

انگشهتی مسهلد مست  توانایی گرقراری ارتباط    41مهار  اسهتجوی اینترنتی دارا  گا تای   

 مالثر دارا.

اا و مواردی اا  فروعهههند ی کردهاا تجرگا کردهمههار   هل مسهههولها را گهارمها در زند ی     

 دست.ازاید

مدد است کا خریداری داعتا مر مهارتی را  یسهت کنید.عهاید از دید عما مه  نباعد و ی م  

 گاعد.  

 لیست عالیق و سالیق خود را یادداشت کنید.  .3

 کاری گیشترید عالقا را دارید  گا چا

 دمید   کاری را گا تماا انرژی انجاا میچا
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 توانید انجامش دمید   کداا کار است کا  تی ا ر خستا م  گاعید می

 دمید رید عدل ممدد انجاا میکداا فعا یت را گا گدون توق  از دیگران گا گهت

 دمید کاری گا گدون دستمزد گا گهترید عدل ممدد انجاا میچا

 اواب اید سالاال  عالی  و سالی  عما مستند کا گاید در  یست خود گنویسید.

مای  گود کا مد را ترغیب کرد اید ما و وموختایدی از عالی  مد گا اعهتراک  ذاعههتد تجرگا 

 کتاب را گنویس .

از عالی  مد از ده سههها  پیش تا اآلن مطا عا گوده اسهههت کا مد را ترغیب کرد گیش از  یدی

 الد کتاب گخوان . 211

ارزشمندی را که به ذهنتان  به گذشته خود نگاه کنید و هر تجربه .4

 خطور می کند، یادداشت کنید.

 تان تا اآلن کداا خااره و تجرگا را گا یاد دارید از او ید روزمای زند ی

 اید ز کداا خااره درسی کسب کردها

 تر کرد کداا سختی و مصیبت گود کا عمارا قوی

 اید از چا کسی درس گزر ی  رفتا

ا در اا. یاندازی کردهسها گی او ید عههرل  را راه مای  اید اسهت کا در یازده یدی دیگر از تجرگا

 ن روی ووردا. وساز گا پیمانداری ساختماسا گی گا روند رو گا افزایش ساختگیست

منگامی کا از یدی از تجار فرش ق  درگاره علل موثر در ثروتمند عههدن ایشههان سههوا  نمودا 

سها  اسهت کا قبل از ااان صهب  از خواب گلند می عوا و     91توصهیا کرد  او  ایندا   2گا مد 

 دوا ایندا قسمتی از درومدا را گخشش می کن .

 ندتا 

ا را موی کنید. عاید فردا دیر گاعد. در  مد اید فهرستاالن عرما را ممیدتهیا اید فهرست

ما گار مرور کنید . ا ر الزا اسهت اصهال  کنید. مواردی را کا فراموش عده گا ون  مرچند ماه یک

ا هافا کنید. از موارد ادیدی کا گاید گا  یسهت ا هافا کنید غافل نشوید. چیزمای ادیدی کا    

اید  عالی  و سالی  ادیدی کا در خود کش  سهب کرده مای ادیدی کا کاید  تجرگایاد  رفتا

 اید. مما و مما را گا اید  یست ا افا کنید.کرده

اید. ا ر در اید گاره سههالا ی امد عههمارا مای خودتان را عههناسههایی کردهتا اینجا عههما توانایی

سخ پا توانید گا ایمیل زیر سهالا  خود را ارسا  کنید تا در او ید فرصت مشهرو  کرده اسهت می  

 عمارا ارسا  کن .
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 های درونیشناسایی ضعف

ا کنید خیلی سعی و خطتصهور کنید در  ا  تدمیل کردن یک پاز  مستید. وقتی عروی می 

پاز  را در اای درسههت قرار دمید. عههاید گارما قطعاتی را در اای  توانید قطعا  کنید تا میمی

کن  گا چند گار اعههتباه دست از عهوید  فدر نمی اعهتباه قرار دمید . و ی ویا ناامید و خسهتا می  

دمید تا گا وخرید توانید قطعا  وا ه  و ساده را کنار م  قرار می تالش گردارید. تا اایی کا می

عده گاعد. یا در اای اعتبامی قرار رفتا گاعد. گازم  ی از قطعا    قطعا  گرسهید. عهاید گعض  

 کنید تا کار گا وخر گرسد و پاز  را تدمیل کنید.تالش می

اید. تدمیل کردن یک پاز  را عروی کردید. اوایل عما م  در قسمت قبلی ممید کار را کرده

 دانید.  فایده گعوید و عاید گیرود. ناامید میکار گا سختی پیش می

مایی کا ااخا ی و ی اداما دمید. ممیشهها وخر گازی گا عههادی و نشههاط ممراه اسههت. و ون   

خوامید خوعحا  و خندان از گازی گیرون گیاید  کنند  نارا ت و غمگید می عهوند. عهما می  می

 گازی را اداما دمید و  ذ  وخر گازی را نصیب خود کنید.

رسههید. گا فضههامایی کا در واود  اامای خا ی میمای گاال گا گعد از تدمیل کردن فهرسههت

 دانید.  کنید چیزمایی را نمیکنید. ا ساس میخود ا ساس  ع  و ناتوانی می

 اید. زیرااید   راه را درست ومدها ر گا اید فضامای خا ی رسیده
 خدا انسان را ناقص خلق كرده است.

 رود.وزندگی به سمت كامل شدن و كمال پیش می

اید. گا مای خود پی گردها عهههمها گتوانیهد اید موارد را  یسهههت کنید گا  هههع    که منگهامی 

 اید. مای خود پی گردهناتوانایی

ما تا وخر افتد. گعضهههیوقت ات اق نمیما میپاها ب اسهههت کا گدانید اید مر لا گرای خیلی 

 کنند.عوند. و در اهل زند ی میعمرعان گا نواقصشان و اه نمی

 است کا پیامبر اسالا )ص( گا ون توصیا کرده است  اید او  عروی رامی
 زگهواره تاگور دانش بجوی

 زیرا کا ممیشا چیزی مست کا ودمی نداند.

اید را م  گدانید کا مر ودمی نواقصهی دارد. مه  اید است کا گا رف  اید نواق  ممت کنی   

ما ا نواق  و  ههع و تالعههی ممیشههگی گرای ارتقا خودمان داعههتا گاعههی . ا بتا یادمان نرود ک

 ممیشا گد م  نیستند گلدا ممدد است گرای ما از اانب خدای مهرگان مدیا ا هی گاعند.  
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 ااازه گدمید از نواق  خودا گرایتان گگوی  

ا کا پی گردا ک یری مسهت . درصورتی کردا کا ودا  وعها گردا و فدر میاز تنهایی  ذ  می

 د است یا خوب است    رایی مست . ویا درونگرایی گانسان درون

 گا اصو  فروش و گازاریاگی مسلد نبودا  تالش نمودا و یاد  رفت .

 از مدیریت ما ی عدست خوردا. مطا عا و مشور  کردا و گا اید مهار  مسلد عدا.

  داقل پنج مورد از نقاط  ع  خود را گنویسید.

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 کا انجاا دمید  گرای تبدیل اید نقاط  ع  گا نقاط قو   چا کارمایی الزا است

 چا کسانی از اید توانایی گرخوردارند کا می توانند گا عما کمک نمایند 
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 فصل سوم

 های بیرونیشناسایی فرصت
عوامل گیرونی عهههامل مواردی اسهههت کا در گیرون از واود ما قرار دارند. و مر چیزی کا در  

کن . زیرا ست. مد در اینجا گا تعدادی از اید عوامل اعاره میگیرونیدرون ما نیسهت از  عوامل  

کا تعداد اید عوامل زیاد اسهت. گسهتا گا عهما م  ممدد است ت اوتی داعتا گاعد. پس مبا      

 کن  تا از  وصلا عما م  خارج نگردد.را خیلی اوالنی نمی

نند تواگاعند. اید عوامل مییعمده موارد گیرونی کا در زند ی ما مالثر مسهتند گا عر  زیر م 

 مای عرویمایی کا گهترید زمینامایی در ااراف ما  ردند. فرصتسهاز عهناسهایی فرصت   زمینا

 دمند. ذاری را پیش چش  ما قرار میوکار و یا سرمایاکسب
 

 

 

 خانواده .1

نقش خانواده در ترگیت مر انسههانی گسههیار  ائز اممیت اسههت. او ید کسههانی کا در ترگیت ما  

ن را عههااند. عمده افراد گا تبعیت از خانواده خود مسههیر زند یاند  وا دید ما گودهنقش ای ا کرده

 گد گاعد.تواند تواند خوب گاعد و م  میکنند. اید م  میانتخاب می

عوامل 
بیرونی

خانواده

روابط

دوستان

جامعه

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

21 
 

تجار تمایل دارند فرزندانشهان  تجار  را فراگگیرند. پس از ممان دوران کودکی فرزندانشان را  

 کنند.  گا اید کار ترغیب می

 کنند.ای کا پدر کارمندی دارد  فرزندان را م  گا کارمندی تشوی  مییا خانواده

نید از کمک خانواده در توایک اصههل نیسههت زیرا کا اختیار گا عههما مسههت. و ی می ا بتا اید

 ساخت وینده مورد انتظارتان کمک گگیرید.

وکار و تالش گرای  ا  ممیشههها مد را گا کسهههب گرای مثا  پدر مد کارمند دو ت گود. گااید

سا گی گا مد توصیا کرد تا وید در مجدهنمود. یادا میاا توسد خودا ترغیب میسهاخت وینده 

را تا گتوان  گعد از اتماا درس ممان کار را انجاا دم . صا ب نزد یک اسهتادکار  کاری را یاد گگی 

مایش و وکاری گاعههه . ممید عهههد کا مد گا کار وزاد عالقا پیدا کردا و تماا سهههختیکسهههب

 د خواه خودامایش را پذیرفت  تا گا اسهههتقال  ما ی رسهههیدا. توانسهههت  وینده خودا را گاتجرگا

 گسازا.  

 اند   فهرستی تهیا کنید. فت عما نقش داعتااز مواردی کا خانواده در پیشر

 تواند گا عما کمک کند  ای میخانواده عما در چا زمینا

 اند   کاری موف  گودهخانواده عما در چا

 اند خانواده عما چا مسیری را گا موفقیت ای نموده

 روابط .2

 ز مزایایامروزه نقش ارتبااا  گر کسههی پوعههیده نیسههت. داعههتد رواگد و ارتبااا  یدی ا   

توانی  از ارتبااا  گا نحو صحی  و درستی در زند ی گاعد. اما چگونا میمای امروزی میانسهان 

  ذاری است اده کنی  و کار و سرمایا

 عناسید را تهیا کنید. و سالاال  زیر درگاره ایشان پاسخ دمید.فهرستی از افرادی کا می

 اید افراد چا تخصصی دارند 

 نید گرایشان داعتا گاعید تواعما چا ن عی می

 توانند گا عما گرسانند   ایشان چا من عتی می 

 توانند گا عما مشور  دمند    در چا مواردی می

توانید از  یسهت خود افرادی کا گرای عما و وینده عما م ید نیستند و یا  در صهور   زوا می 

 کنید. گا اید افراد کمترید ارتباط را داعتا گاعید. تی مضر مستند را  ذف 

 کرد. تا مدتیااازه گدمید مثا ی گزن . مد دوسههتی داعههت  کا گا عههخصههیت افراد تومید می

کردا کا دوسههتی گا اید عههخ   ههرری ندارد و ی گعد از مدتی متواا عههدا کا    مد فدر می
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 عت ما ی وسهههد گود و ی از خیر عهههد  پایید وورده اسهههت. گاایندا من ن س مد را گااعتمادگا

 من عت ما ی  ذعت  و گا گُعد عخصیتی خودا پرداخت .

یا ا ر گا رواگطی گا ازییا  خاصههی نیاز دارید   ون ازییا  را یادداعههت نمایید تا عههخ     

مورد نظر را گیاگید. گرای مثا  گرای سهحرخیزی گا یک ا گو نیاز داعت  تا مد را گیشتر رامنمایی  

صب  گیدار عدن گود گیشتر ارتباط گرقرار کردا. سعی کردا  5ی از مشهتریان  کا امل  کند. گا ید

از ایشهههان در اید زمینا مشهههاوره و رامنمایی گگیرا. و اید ارتباط منجر گا رواگد کاری پایدار تا 

 امروز گوده است.

 مایتوانند فرصهههتتوانند گسهههیار مالثر واق  عهههوند. میاید افراد در تصهههمیما  عهههما می

توانند در  حظا  سههخت و گحرانی گا کمک عههما   ذاری را گا عههما نشههان گدمند. می سههرمایا

 گیایند. 

ا بتا اید ندتا را فراموش ندنید کا ممیشهها گاید گرای دیگران م ید گاعههید تا در مواق   زوا  

 دیگران م  گرای عما م ید گاعند.  

کند تا رواگد اوالنی مد  و مک میدید اه گرنده گرنده داعهتا گاعهید. اید دید اه گا عما ک  

 مالثری را گا افراد پیرامون خود داعتا گاعید.

 دوستان .3

کند. ن ری کا گیشههترید ارتباط را گا  عههما دارند  گراگری می 5سههط  ت در عههما گا میانگید 

ما را پذیرید و کارمای مشاگا وننشینان خود تأثیر مییعنی ایندا عهما از دوسهتان نزدیک و م   

 ما خوامید عد. دمید. عما تا  دودی مثل ونمی انجاا

 ما پاسخ گدمید.ترید دوستان خود را تهیا کنید. گا سالاال  زیر درگاره ون یست نزدیک

 دوستان عما چا خصوصیاتی دارند 

 کنند ما چا ارزعی را گا عما ا افا میون

 پسندید ما را میویا عیوه رفتار ون

 کشید ما گبینند خجا ت نمیناز ایندا دیگران عمارا گا و

 کنید   ویا گا دوستان خود افتخار می

دوسهتان مالک ارزیاگی دیگران از عهما مسهتند. یعنی دیگران در مواقعی عمارا گا دوستانتان    

 ردد. گا انتخاب دوسهتان ارزعمند گا  عهناسهند. و گهای عهما گا دوسهتان عهما سهنجیده می      می

 ارزش خود ا افا کنید.
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ا اید  یست ا ر الزا است   دوستان خود را تعویض کنید  سری  اقداا کنید. وینده گعد از تهی

 تر از عور و میجان اآلن است.عما گسیار مه 

کا تصهمی   رفت  سهحرخیز عوا از ممید ا گو تبعیت کردا. دوستان سحرخیز پیدا   منگامی

یار رفت . گسل م  نمیکردا و دوسهتان تنبل و پرخواگ  را  ذف کردا.  تی نزدیک دوستان تنب 

 مالثر واق  عد. خیلی سری  اید عاد  در مد ایجاد  ردید.

تواند فرصت خوگی گرای کنند میدر  همد مشهدال  و مسهائلی کا دوسهتان عما مطر  می    

زنگ گاعید. تا دوستان عما مسولا یا مشدلی را گااالن  وش ذاری عهما گاعهد. از ممید  سهرمایا 

 اعد. ذاری عما گوکار یا سرمایال گی تید. عاید اید عروی یک کسب مطر  کردند گا فدر راه

خوامد زمینی در  ا  وگش گودا کا مطر  کرد میگا یدی از دوستان در  ا  خوش 32سا  

 ذاری گود. زیرا گا کمک ممدیگر توانسههتی  اید کار را پیشههرفت گخرد. اید عههروی یک سههرمایا 

 گهترید عیوه انجاا دمی .

 ی اجتماعی اقتصادیمحیط فرهنگ .4

مایی اسهههت کا گاید مدنظر قرار گگیرد. زیرا اهامعا و محید فرمنگی ااتماعی از دیگر انبا 

سهت کا گا عما  مای گسهیاری در مر اامعا واود دارد. اید محید عهامل مشهتریانی   کا فرصهت 

 کند.پو  پرداخت می

 فهرستی عامل موارد زیر تهیا کنید.

 دارند    افراد اامعا عما چا نیازمایی

 مسائل و مشدال  اامعا عامل چا مواردی مست    

 مای عما چا مست   ورزوما و رؤیامای افراد و ممشهری

توان ون را گا قیمت گهتری عهههود  در کجا میچها چیزی در نزدیدی عهههمها فراوان پیدا می  

 فروخت 

 کند.مای ااراف عما کمک میو مر سالا  دیگری کا گا یافتد فرصت

تواند عهامل خانواده  فامیل  عههرتان  کشهورتان  کشور دیگر یا  تی در    منظور از اامعا می

 اگعاد اهانی گاعد.

دمید عروی مایی کا عما میمای پیش روی عهما مست. و اواب اواب سهالاال  گاال فرصهت  

 امد.  ما گینج ذاریترید سرمایاتواند گا گزرگما میفرصتترید  ذاری عماست. کوچکسرمایا
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وا دی گود. از ایشههان سههالا  کردا  41یدی از اقواا در  ا  سههاخت یک وپارتمان  31سها    

چا مواردی را نیاز دارد کا در عهههرمان مواود نیسههت  ایشههان پاسههخ دادند در عهههر ما وی ون 

  ی فروش ندارد.تصویری   درب اتوماتیک   اعالا  ری  نمایند

 اندازی عود وکار راهکنید در ون زمان چا میزان سرمایا الزا گود تا اید کسبفدر می

راسههتش خیلی مبلغ کمی نیاز داعههت و گیشههتر ممت و تالش و وموزش نیاز داعههت. و اید   

وکار ادی مد گود. گهره ما ی زیادی گرای مد گا ممراه داعههت. ارتبااا  گسههیار  عههروی کسههب 

 ای مد ساخت. تجرگا مای ارزعمندی گا ارمران وورد.عا ی گر
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 فصل چهارم

 گام بعدی چیست؟
در اید قسههمت الزا اسههت کا گا پاز  خود کا تا  دودی تدمیل عههده اسههت از دید دیگری 

 نگاه کنی .  

 کند   پاز  ما در کنار دیگران چا عدلی پیدا می

تواند گا کاری را میپیش رو چا مایما و فرصههتاز خود گیرسههی  اید عههخ  گا اید توانایی 

 گهترید عدل انجاا دمد 

توانید در اید زمینا کمک گگیرید. مشهههور  رامی عا ی گرای کمک  رفتد از دیگران م  می

تان را نداعهتا گاعد از دید  از دیگران اسهت.  عهاید چیزی کا از دید عهما توانایی سهاخت وینده    

 دیگران اید توانایی را داعتا گاعد.  

می توانید از نظر دیگران و امی داعتا گاعید تا گتوانید خدمت یا تو ید خود را گ روعید. عما 

  ذاری موعمندانا کنید.یا اقداا گا یک سرمایا

ا بتا مشهور  گا چند  روه توصهیا نشهده اسهت. گا انسهانی گا اید خصهوصهیا  اصاًل مشور         

 ندنید.

 خوامد.گران را نمیکند و پیشرفت دیگا ودا گخیل کا خود پیشرفت نمی 

 ترساند.ترسد و عمارا م  میگا ودمی کا می 

 دمد.گا ودمی کا کوتاه نظر است و گا وینده گلندمد  اممیتی نمی 

 .گا ودمی کا در کار مورد نظر عما متخص  نیست 

 .گا ودمی کا زیاد دروغ می  وید 

دارند. فهرسههتی کا اید کا قاگلیت عملی عههدن تا اینجا عههما فهرسههتی از مواردی تهیا کرده

تواند وینده عهمارا  د ر ون کند. عهمارا وارد زند ی موعمند کند. چش  انداز گلند مدتی را   می

 گرای عما ترسی  کند.  
 

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

25 
 

 هوشمندی را نمایان کنید!!!

 در اید مر لا الزا است کا اقداا گا تصمی   یری نمایید.

مای مواود در فضای گیرون خودش را عهناسایی کند. فرصت مای عهخصهی کا گتواند توانایی  

 را تشخی  دمد. 

مای گیرونی را در کنار م  قرار دمد و گهترید تصهههمی  را مای خودش را و فرصهههتتوانهایی 

 گگیرد  توانستا است موعمندی خود را نمایان کند.

اختیار گا عخ  تواند زند ی مورد خواسهت خودش را گسازد. زند ی کا تماا  اید انسهان می  

کند. راه رسههیدن گا سههازد. فرصههت را خودش ایجاد میموعههمند اسههت. عههانس را خودش می 

 سازد.یاگد و ا ر یافت نشد  رامش را میامدافش را می

لی کداا از عوامفرد مستید. زیرا میپتا اآلن گاید متواا عهده گاعهید کا یک انسان منحصرگا  

تر یا ان نیسهههت.  تی عهههما گا گرادر یا خوامر گزرگ کا گام  گررسهههی کردی  گا دیگران یدسههه 

اید. ترتان م  عهراید و موقعیت مای یدسهانی نداعتا اید. در یک موقعیت وموزش ندیده  کوچک

 اید.  گا دوستان و ممساالن مت اوتی ارتباط داعتا
 برداری را داشته باشید. ها بهترین بهرهاز این تفاوت

  ریزی نمایید. برای آینده تان بهترین تصمیم را بگیرید. از زندگی منحصرر ب  فرد خود را اای 

 تمام امکانات موجود بهره الزم را ببرید. 

  

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

26 
 

 انتخاب بهترین
گا نظر می وید افراد گسهههیار کمی توانایی گا اختیار  رفتد زند ی خود را دارند. امیدوارا کا 

نند. کنده د خوامشان را پیدا میعهما در اید  روه قرار داعتا گاعید. اید افراد توانایی ساخت وی 

عهده زیهادی اید توانهایی را ندارد کا انتخاب کنند چگونا زند ی کنند. اید افراد کمترید اثر را    

میلیاردی کا زیر خاک مسههتند و عههما   9 ذارند. مثل ون در زند ی خود و دیگران گا اای می

 عناسید.  ما را میتعداد اندکی از ون

توانید تصمی  گگیرید کا چگونا ک زند ی موعهمند پی گردید  می  اال کا گا خصهوصهیا  ی  

 زند ی کنید.

 روما  رمبر گاعید یا رمرو خوامید قرار گگیرید  پیشروما یا پسدر کداا  روه می

 ما   «توان مد می»خوامید در دستا غرغروما گاعید یا دستا می

 ردند و  ا رند دنبا  گهانا نمیخوامند موف  عوند  ای است میما دستاتوان دسهتا مد می 

 گهای موفقیت را پرداخت کنند.

کاروفرید موف  و ثروتمند  911مای ومریدا تحقیقی صور   رفت.  یست دریدی از دانشهگاه 

تهیا عههد. از ونان خواسههتا عههد گا سههالاالتی پاسههخ دمند. سههالاالتی مثل ایندا چگونا ثروتمند  

 ه اداما مسیر را پیدا کردید عدید  از کجا عروی نمودید  چگونا انگیز

خواسههتی  ثروتمند ما   تند ما نمیتعداد خیلی زیادی اواگی عجیب و دور از امد دادند. ون

خواستی  عالی  و سالی  خودمان را پیگیری کنی  و  سترش دمی . در اید گید عوی . گلدا می

 ثروتمند م  عدی . ما کار د خواممان را انجاا دادی  و موف  عدی .

 «.ترید ت ری  استکار گزرگ»افت   یاد کالا موالی متقیان علی گد اگیطا ب می

 کنید تان گا ممید عدل نگاه میویا عما م  گا کارتان و زند ی

یر توان در مسههتوانید موف  عههوید. فقد گا عشهه  سههوزان می  ونا نگاه کنید پس میا ر اید

 موفقیت پا نهاد.

 ردد. کسهانی مستند  د. گازی وارد میدان عمل و امتحان میا ر وماده مسهتید پس اداما دمی 

 ردند. ممدد است کا کنند و در وینده از تصهمی  خودعهان پشهیمان می   کا میدان را خا ی می

 گروز ندمند یا پنهان کنند. 

www.takbook.com



 به قلم علی اکبر داوری «ساخت زندگی هوشمند»

 

WWW.Hoshemali.com 

27 
 

 ویند کاش ممان زمان عهههروی کرده گودی . عهههما  کنند. و میای م  گارما عهههروی میعده

 روه گاعهید   رومی کا دفعا او  عروی کردند و اداما دادند  یا  رومی کا  خوامید در کداا می

 گار عدست از میدان زند ی موعمند گیرون رفتند گا یک
 ایستیم.ایستیم ، بلکه زمانی كه كار تمام شد میما هنگامی كه خسته شدیم نمی

 

صدای درون خود نیز مای  یست عده را او ویت گندی نمایید. گا  اال عهما نیاز دارید فرصت 

تواا کنید. گا عقل و ا سههاس در کنار م  نیاز دارید تا گا گهترید  زینا ما دسهههت پیدا کنید.  

ریزی دقی  داعهههتا توانید گرناماخیلی وسهههواس گا خرج ندمید گا خدا توکل کنید. عهههما نمی

سهها  دیگر  ونا گاعههد. عههاید اید فرصههت امروز عا ی گاعههد و گاعههید و  زومی م  ندارد کا اید

فرصههتی عادی گا  سههاب وید. عههاید الزا گاعههد در او  عمر خود گارما مسههیر زند ی را عو  

 کنید. عما محدوا گا انتخاب یک مسیر تا وخر عمرتان نیستید. 

منگهامی کا از افراد موف  دراید گاره سهههوا  می نمای   ممید را می  ویند. گارما در زند ی  

 ممراه گا گاال و پایید می دانند. ترییر مسیر داده اند. زند ی را

د ووریمایی کسب می کنید. تجارگی گا دست میکنید. درسپس امروز مسهیری را عهروی می  

و عهاید چیزمایی را از دسهت گدمید. اما نگران نباعید. خدا در کنار عماست و ممراه ممیشگی   

 گاعد.  عما می

پس گا کاری مشهههرو  عهههوید.  « وورد کار  کار می»گها قو  یدی از تجار گازار  وازا خانگی  

گیداری عافتی اسهههت کا اامعا امروز را گا تنبلی و فسهههاد نزدیک نموده اسهههت. افراد موف  را  

 میچگاه گیدار ندیده اا. در مر زمان در  ا  انجاا کاری گوده اند.
 تغییر مداوم همراه است. از تغییر نترسید. انسان برای تکامل آفریده شده است. و تکامل با  

از او ویت او  خود عههروی کنید. گرای رسههیدن گا او ویت مای خود نهایت تالش را داعهههتا   

 گاعید.

تالش مدفمند و موعههمندانا تمایز افراد موف  و ناموف  اسهههت. مر روز خود را گا مدفی وغاز  

 نمایید.
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 برنامه عملی دستیابی به زندگی هوشمند

ایندا قصهد دارید راه را اداما دمید خیلی خوعهحا   و امیدوارا گتوان  مسهیر درستی را گا     از

 عما نشان گدم .

خوامید گرناما سههه ری را وماده نمایید. او ید سهههالا  اید اسهههت کا گا کجا تصهههور کنید می

 خوامی  گروی  می

دانید. اید و اه میدمید اواب سههالا  گعدی را ناخودمنگامی کا عههما گا سههالا  گاال اواب می

 سالا  چیست 

 ریزیدانید کا کجا مسههتید. و ی در گرناماریزی سهه ر میاآلن کجا مسههتی   عههما در گرناما

  ویی گا سالاال  گاال گا نقطا وغاز س ردانید کا کجا مسهتید. اما عما گا پاسخ زند ی معموالً نمی

 م  پی گردید. 

   ایندا عما چا کسی مستید 

 ما و استعدادمایی مستید  یدارای چا توانای 

  چا امداناتی در اختیار دارید 

گرای وغاز  رکت و رسهیدن گا مقصهد عما گا یک نقشا نیاز دارید. و عرط رسیدن گا مقصد   

 اید است کا عما م  مبدأ و م  مقصد را گدانید.  

ری تا اآلن م  نقطا عهروی  و م  نقطا پایان را گا دسههت وورده اید.  اال وقت کشهیدن مسههی  

 گید مبدأ و مقصد است. و زمانی را کا عما نیاز دارید تا اید مسیر را ای کنید. 

 خیلی نگران انحراف مسیرما نباعید. مقصد را مدنظر داعتا گاعید و  رکت را وغاز کنید. 

ترسههاند. اقداماتی کا عههاید از اکنون منگاا عمل و اقداا اسههت. اقداماتی کا عههاید عههمارا می

ممدد یا نشدنی گاعد.  اال دیگر گاید تردیدما را کنار گگذارید و  رکت را عروی دید دیگران غیر

 کنید. 
 رسد را یادداشت كنید. هر اقدامی كه برای رسیدن به مقصد به ذهنتان می

 

مسهیرما را گررسهی کنید. از توانایی  ل مسائل کمک گگیرید. از توانایی اارافیان خود کمک   

دی گرسهید. اید توانایی در واود مر انسهانی قرار داده عهده است.    گگیرید. عهما گاید گا موعهمن  

 عما توان رسیدن گا امدافتان را دارید.  

دمی  کا از امدافمان دست گدشی . در اید قسمت فقد و فقد خودمان مسهتی  کا ااازه می 

  رمشههما سههناما افراد موف  را مطا عا نمایید. از زند ی ونکن  کا زند یگا عههما پیشههنهاد می
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مایشهان گشهنوید. از پیگیری امدافشهان گخوانید. از تالش و تالش ممیشگی    گگیرید. از عهدسهت  

 ایشان درس گگیرید. و فقد اقداا کنید.

 ردد. افراد موف  تماا تالش مای موف  و ناموف  در ممید  حظا  مشهههخ  میت هاو  ودا 

راد موف  تبعیت نمایید. تماا خود را گرای رسهههیدن گا امدافشهههان می نمایند. عهههما نیز گا از اف

 تالش و سعی خود را گرای رسیدن گا زند ی د خوامتان انجاا دمید.

توانید زند ی موعمندانا داعتا ما و رسهیدن گا امدافتان اسهت کا می  گا عمل کردن گا گرناما

 گاعید.  

 ست پس تالش کنید تا ون را گسازید.  زند ی موعمند یافتنی نیست گلدا ساختنی

عههود. مطاگ  گا نقشهها مرا ل یک گنا و سههاختمان عظی  گا نقشهها گرداری عههروی میسههاخت 

 ست گرای مر لا گعدی.عود. انجاا مر مر لا مقدماگعدی در پی م  انجاا می

مرا ل زند ی موعهمند نیز گا ممید سبک است. در  اا او  عما نقشا گرداری انجاا دادید.  

 مایتان را مشخ  نمودید. رس  نمودید. امدانا  را سنجیدید. داعتاای گرای زند ی خود تقشا

از اینجا گا گعد مرا ل عملی عههروی می عههود. عههما پیماندار سههاخت زند ی موعههمندتان    

مسهتید. گا خودتان قراردادی تنظی  نمایید. زمانی را گرای عروی و اتماا قرارداد مشخ  نمایید.  

 ید و از ممید اآلن عروی نمایید.و در پایان قرارداد را امضا  نمای

 رسید.مر چا زودتر عروی نمایید  زودتر می

 

 

 
 

 

 
 به پروژه ساخت زندگی هوشمند خوش آمدید.

 پایان قسمت قبل و عروی قسمت گعد

 

گا عنوان        مد  

 «پیماندار زند ی موعههمندخ خودا»

متعههد می  ردا کها تماا تالش و   

ممت خود را گرای سهههاخت زند ی 

خودا انجاا  موعههمند گا معیارمایی

دم  و از میپ کوعهههشهههی دریغ  

 ننمای .

 ناا و امضا  
 تاریخ 

www.takbook.com


