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 مقدمه

افراد  هبا مطالعه داستان زندگی افراد موفق ؛ خواهید دید که آنها هم مانند بقی

انسانهای معمولی بودند. برادران رایت که تعمیرکار دوچرخه بودند و در مورد 

بخاطر نتایج ،پرواز و یا ساخت هواپیما هیچ اطالعاتی نداشتند، توماس ادیسون 

ده بود آنجا را ترک کند. انیشتین ضعیفی که در مدرسه کسب کرده بود وادار ش

زمانی که برای پذیرش دکتری به دانشگاه برن درخواست داده بود؛ درخواستش 

از طرف دانشگاه رد شده بود. دانشگاه در پاسخ؛ به مقاله انیشتن اشاره کرده بود 

و دیدگاهش در مورد رفتار نور را شدیدا مورد انتقاد قرار داده بود و در پاسخ 

ن عدم پذیرش درخواستش برای تحصیل در مقطع دکتری، نظریه اش نامه؛ ضم

در مورد رفتار نور را هنری دانسته اند بجای اینکه جنبه علمی داشته باشد. 

درواقع آنها بخاطر درک پایینی که نسبت به انیشتین در مورد فیزیک داشتند؛ 

 دانشگاه برنرا مورد پذیرش قرار نداده بودند، هرچند که در وبسایت  مقاله اش

 .1این موضوع تکذیب شد

، ثروتمندترین، فرد چین بارها و موسس تجارت الکترونیک علی بابا 2جک ما

بارها شکست و جواب رد شنیدن را تجربه کرده است: پس از پایان تحصیالتش 

موقعیت شغلی درخواست داده بود که توسط همگی آنها،  30در دانشگاه ؛ برای 

بار برای دانشگاه هاروارد  10جواب منفی شنیده و مورد تایید قرار نگرفته بود. 
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بار با پاسخ منفی از طرف دانشگاه، روبرو شد.برای  ولی هرود درخواست نوشته ب

ف سی مراجعه کرده بود که از مصاحبه و پذیرش به مجموعه رستورانهای کی ا

مصاحبه پذیرفته  مراجعه کننده، او تنها کسی بود که در میان بیست و چهار نفر

 .نشد

خالقیت و تصویر تو دارای  "به والت دیزنی گفت که  3میسوریسردبیر روزنامه 

والت دیزنی؛  وی را از کار اخراج کرد.و به همین خاطر  "گری الزم در کار نیستی

  در طول مسیر کاری و موفقیتش، بیش از سیصد بار شکست را تجربه کرد.

صاحب یکی از بزرگترین رستورانهای زنجیره ای دنیا؛ کی اف  4کلونل سندرز

 ؛ حاصلدر سن شصت و پنج سالگی پس از بازنشستگی، تصمیم گرفت 5سی

فرمول مخصوصش ، که ترکیبی از سبزیجات و طعم دهنده های خاصی بود که 

مرغ ها را سرخ میکرد را با رستورانهای مختلف در میان گذاشته و درصورت با آن 

نفی از طرف موافقت شان، با آنها همکاری کند. ولی کلونل هزار و نه بار جواب م

رستوران دارها شنید؛ تا اینکه سرانجام یکی از آنها قبول کرد که از فرمول 

مخصوص کلونل استفاده کند. بنابر قرارداد موجود میان کلونل و رستوران مورد 

نظر، قرار شد به ازای هر فروش یک پورس غذا، پنج سنت از فروش آن، سهم 

را پس از آماده کردن در بسته کلونل باشد. کلونل طعم دهنده مخصوص خود 
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های مخصوصی در اختیار رستوران دار قرار میداد تا بدین ترتیب فرمول تهیه 

 آن ، مخفی بماند.

ول طتقریبا؛ همه افراد موفق موفقیت شان را مدیون شکستهایی بودند که در 

تواند مانعی برای کسب  مسیر، تجربه کردند. بنابرین شکست خوردن، نمی

وب شود. هوش و استعداد هم نمیتواند، تضمین کننده موفقیت موفقیت محس

ها دارای باشد؛ زیرا بررسی داستان زندگی افراد موفق ، نشان داده که بیشتر آن

یینی قرار و یا استعداد، معمولی و در گاهی اوقات نیز در سطح پاهوش و توانایی 

اشته یا کنار گذداشتند که حتی از کارهای ساده، مدارس و غیره اخراج شده و 

اط و آنچه موفقیت را تضمین میکند، داشتن سرمایه، استعداد و یا ارتبشدند.

رآیند کسب پارتی و غیره نیست. اینها؛ تنها خیاالت افرادی است که از فرمول و ف

ی اطالع موفقیت ، سبک زندگی، طرز فکر و عادتها و خصوصیات بارز افراد موفق ب

کار نبستن بی اشاره میشود که؛ عدم آگاهی از آنها و در ادامه؛ به موارد هستند. 

. این اطالعات و اقدامات در زندگی، عدم موفقیت تان را تضمین کرده است

رار گرفته قمطمئن باشید با شروع پیروی از این موارد؛ بالفاصله در مسیر موفقیت 

امات ؛ قدو زندگی بینظیری را تجربه خواهید کرد؛ زیرا این موارد، دستورات و ا

 دند:همان چیزی بوده که تمامی افراد موفق در طول تاریخ از آنها پیروی کر

 

 

 



 تعیین هدف

دامه انسان موجودی هدف محور است؛ یعنی اینکه بدون داشتن هدف ، قادر به ا

اید زندگی نیست. فرض کنید که یک روز از خواب بیدار میشوید و نمیدانید ب

رفته و امکان ندارد؛ زیرا بالفاصله تصمیم گچه کاری انجام دهید؛ این موضوع 

شکل فعالیتی را انجام میدهید. بنابرین مشکل در نداشتن هدف نیست؛ بلکه م

بیش از نود و پنج درصد از افراد ، عدم هدفگذاری بصورت صحیح است. 

گفته  بنابر آنچههدفگذاری ایده آل و صحیح را در زندگی شان تجربه نمیکنند. 

نتایجی  هر آنچه که هستید و به هر هدفگذاری را تجربه میکنند.شد؛ همه افراد 

انتخاب  که تا کنون در زندگی دست یافته اید ، نتیجه اهدافی بوده که تا کنون

که در  کرده اید. اگر از شرایطی که دارید راضی نیستید ؛ این بدین معنی است

 هدفگذاری دچار اشتباه شده اید.

به  ووجود دارد که دو نوع آن کامال نادرست است سه استراتژی در هدفگذاری 

ه ارمغان اجرا درآوردن آن ؛ یک زندگی متوسط و یا سطح پایینی را برای افراد ب

یکنند و می آورد. ولی استراتژی نوع سوم ؛ همانی است که افراد موفق، تجربه م

 این استراتژیها به این ترتیب هستند: از آن استفاده میکنند.

نوع اول: تعیین هدف بصورتی که فرد مطمئن هست که استراتژی 

 ×.دست یابدن برآمده و به آن آمیتواند از عهده 



ستفاده ااین استراتژی نادرست است و البته بسیاری از افراد از این استراتژی 

حصیل تمیکنند. بعنوان مثال فرد هدفی را انتخاب میکند که در آن قصد ادامه 

ر جدیدی و یا کسب و کا ج کند و یا ماشین جدیدی بخرددارد و یا میخواهد ازدوا

ا انجام فرد، مطمئن هست می تواند آن اقدامات ر ؛. در این حالتهارا شروع کند

برای  انتخاب می کند. این استراتژی ، بنابرین، آنها را به عنوان هدف،دهد 

که در این  توانایی میزان تنها به اندازه ،هدفگذاری کامال نادرست است؛ زیرا فرد

تر را  لحظه دارد به انتخاب هدف می پردازد. در این حالت انتخاب اهداف بزرگ

ش است انتخاب چیزی که باالتر از توانایی ا میداند؛ زیرا فکر میکندمنطقی ن

 هدفگذاری از رشد و پیشرفت چشمگیر،کامال غیرمنطقی است. در این نوع 

جربه تبنابرین انگیزه باالیی هم وجود نخواهد داشت؛ بعالوه با  ،خبری نیست

م و یا کند که توانایی انجااز هدفش صرفنظر میکند؛ زیرا فکر می ،اولین شکست

 فکر کند. هدفش را ندارد، پس منطقی نیست که دیگر به رسیدن به آن

استراتژی نوع دوم: تعیین هدف بصورتی که فرد مورد نظر ، هدفی را بر 

 × می گزیند که فکر میکند توانایی رسیدن به آن را دارد.

این استراتژی نیز کامال نادرست است و البته افراد بسیاری ، از این استراتژی  

استفاده میکنند. در این استراتژی فرد مطمئن نیست که از عهده انجام دادن 

ی هدفی را کارهایی که برای دستیابی به هدفش باید انجام دهد، بر می آید. و

انتخاب میکند که فکر میکند میتواند به آن دست یابد؛ بنابرین به کمک و نیز 

دارد و درصورتی که این  احتیاجکمی حمایت و انگیزه دادن از طرف دیگران ، 



اتفاق رخ ندهد انگیزه اش را از دست میدهد و پس از تجربه یک یا چند شکست 

میشود که نمیتواند به آن دست  از هدفش صرفنظر میکند، زیرا دیگر مطمئن

یابد، چون دیگر؛ نه از طرف دیگران حمایت میشود و نه انگیزه ای برایش باقی 

 مانده است.

 نمیداند چطور میتواند فرد ، هدف بصورتی که تعییناستراتژی نوع سوم: 

به آن دست یابد، بلکه تنها چیزی که میداند و نسبت به آن اطمینان 

به آن دست یابد. این استراتژی ، صحیح بوده  میخواهددارد اینست که 

 √و از آن به هدفگذاری ایده آل نام برده میشود.

ب می صرف نظر از اینکه چند بار شکست را تجربه میکند و یا چه نتیجه ای کس

نتخاب کند به مسیر ادامه میدهد، زیرا راه دیگری جز دست یابی به هدفی که ا

ینکه توسط دیگر و یا هدف دیگری وجود ندارد، بنابرین اکرده وجود ندارد. گزینه 

برای ادامه ،انگیزه الزم و کافی  ،یا نه ، اهمیتی ندارد و خود شوددیگران حمایت 

و میشود، با ترس روبر که در سر پرورانده. استد، چون عاشق ایده ای را دارمسیر 

که  دگیریرا یاد میرا شجاع میخوانند؛ ز فردزیرا چاره دیگری وجود ندارد. این 

هم در  تنها تفاوت میان افراد ترسو و شجاع چون .دباید با ترس خود روبرو شو

ا ترس شجاع کسانی هستند که باین نکته است؛ همه افراد میترسند، ولی افراد 

 شان روبرو شوند.

هدفش را انتخاب میکند ولی نمیداند که چطور میتواند به آن دست یابد. حتما 

چگونه میشود به هدفی دست یافت که نمیدانی چطور   "میگویید:با خودتان 



، است. ذهن آگاه؛ توانایی 6انتخاب هدف بر عهده ذهن آگاه "میتوان به آن رسید؟

 این ذهن؛یافتن پاسخ سواالت و چرا هایی که هنوز جوابش معلوم نشده را ندارد. 

ست ولی هیچ ایده تنها مسئول انتخاب هدف) ایجاد و خلق تصویر و ایده است( ا

افرادی که استراتژی نوع اول و ای در مورد اینکه چطور باید به آن رسید، ندارد. 

 دوم را انتخاب میکنند از این موضوع بی اطالع هستند.

، بودهمتصل  8؛ که به منبع هستی و هوش بینهایت7در عوض، ذهن نیمه آگاه

کامال طبیعی است  مسئولیت رسیدن به هدف مورد نظر را بر عهده می گیرد.

که ندانید چطور میتوانید به هدف بزرگی که تعیین کرده اید ، دست یابید، زیرا 

در سطح ذهن آگاه به این موضوع فکر میکنید، و از آنجایی که ذهن آگاه، به 

ندارد، دچار سردرگمی خواهید شد. ولی ذهن  دسترسیپاسخ سوال مورد نظر 

ر هدف، پاسخ سواالت مختلفی که در ذهن حرکت در مسی فرآیندنیمه آگاه، در 

؛ زیرا به منبع هوش بی نهایت، مرتبط است. آگاه تولید میشود را ارائه می کند

پاسخ ارائه شده از طرف ذهن نیمه آگاه، توسط ذهن آگاه شناسایی شده و به 

سطح آگاهی تان آمده و در این لحظه است که باصطالح فکر انجام دادن کاری 

 "چطور این ایده به ذهنم رسیده "یرسد؛ از خودتان میپرسید که به ذهن تان م

و به قول معروف از این اتفاق شاخ در می آورید. لطفا شاخ در نیاورید، زیرا این 

یک اتفاق کامال علمی است. ایده ها، اطالعات از اعماق ذهن نیمه آگاه تان به 

ن لحظه است که سطح آمده و سپس به ذهن آگاه تان نفوز می کنند و در ای
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شما از وقوع ایده، تصویر، انرژی و فکری؛ آگاهانه از طریق ذهن آگاه با خبر 

بدین ترتیب؛ ذهن نیمه آگاه تان پاسخ بسیاری از سواالتی که در ذهن  میشوید.

آگاه تان ایجاد میشود را بدست می آورد؛ البته کافی است بداند که به چه چیزی 

به  9میخواهید دست پیدا کنید و چه سوالی است که همیشه در سطح ذهن آگاه

 .تان ایمان دارید نسبت به دست یافتن به هدفآیا ؛ آن فکر میکنید و اینکه 

 ایمان؛در واقع  ایمان داشتن به چیزی؛ یعنی اینکه آن چیز درست است.

یک اتفاق علمی است یعنی حالتی از ذهن است که ذهن نیمه آگاه را از 

انتخاب کنید و ایمان  10وقوع اتفاقی ، آگاه می سازد. اگر هدفی را آگاهانه

از لحظه ای که حالت  داشته باشید که سرانجام ، محقق میشود؛ دقیقا

ذهن نیمه آگاه تان را از وجود ذهنی تان در حالت ایمان قرار گیرد؛ 

تصویر، ایده و هدفی که در ذهن آگاه تان وجود دارد، با خبر می سازید 

و از همین لحظه است که ذهن نیمه آگاه؛ وظیفه اش ؛ که پیدا کردن راه 

بزارهایی که برای رسیدن به حل، فرد ، جواب ، کتاب مناسب و سایر ا

هدف بزرگ تان مورد نیاز می باشد را به نحو احسن انجام میدهد و این 

 11فرآیند را آنقدر ادامه میدهد تا به هدفتان دست یابید.
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 مراجعه کنید.



 

 اطالعات

ر قرامحیط و اطالعات مختلف ،  در معرضهمه انسانها از لحظه آغاز تولد ،

همیت می باشد ، ولی نکته مهمی که ا . اطالعات در دسترس همه افرادمیگیرند

ر ضرور. دارد اینست که چه اطاعاتی مورد نیاز است و چه اطالعاتی بیهوده و غی

ب و یا در زمان گذشته دسترسی به اطالعات بسیار دشوار بود. یافتن کتاب مناس

ی ، به سختدی که میتوانست انتقال دهنده اطالعات خاصی باشدپیدا کردن فر

ایست سفر ود و نیاز به تحمل رنج بسیار بزرگی بود. گاها فرد می بامکان پذیر ب

ه میکرد تا های دور و دراز با پای پیاده و یا امکانات محدود حمل و نقل را تجرب

صر عدر  اینکه به اطالعات و دانش، و یا فرد مورد نظر دسترسی پیدا میکرد.

 راقتهای زیادی مش دیگر نیازی نیست ؛مدرن ، این مشکل مرتفع شده است. 

جود وتحمل کنید تا به اطالعات و یا فرد مورد نظر دسترسی داشته باشید.با 

ه در اینترنت و موبایل و وسایط حمل و نقل و ارتباطی جدید، همه مشکالتی ک

ن آگذشته وجود داشته بر طرف شده ولی در مقابل مشکل دیگری ایجاد شده و 

ر عات دیجیتال است. در حال حاضهم وجود اطالعات بیش از حد در عصر اطال

 میزان اطالعات موجود در دنیا، هر شش ماه ،دو برابر میشود.



اطالعات و  ،12ی: اطالعات و دانش عمومشودیم میاطالعات به دو دسته تقس

شده را با  یاز افراد اطالعات تخصص یاری. بس13شده یدانش خاص و تخصص

  .پندارندیآموزند اشتباه م یآنچه که در دانشگاه م

 ییبایز اریبس فیتعر "15و ثروتمند شو شیاندیب "در کتاب خود  14لیه ناپلون

است  یشده؛ دانش و اطالعات یدانش اختصاص "شده دارد:  یاز دانش اختصاص

کردن حقوق  عی،  بدون ضا خواهدیهرآنچه که م تواندیکه فرد با داشتن آن م

 ادی. به ندیگویم"16 کرده لیفرد تحص " ،یفرد نیبه چن "بدست آورد. گران،ید

کرده محسوب  لیفرد تحص کیکه به مدرسه و دانشگاه رفته  یفرد دیداشته باش

از افراد موفق و بنام،  یاریبس .است 17فرد مدرسه رفته کی یبلکه و شودینم

 ینرسانده بودند، ول انیمدرسه را هم به پا ینداشتند،  حت یدانشگاه التیتحص

 ی. در واقع افرادابندیشده دست  یدر مقابل توانسته بودند به دانش اختصاص

 .کرده بودند لیتحص

 کنند؛یم یوقتشان را صرف بدست آوردن اطالعات عموم بیشتر ؛افراد امروزه، 

محتوا، صحبت کردن  یب یبرنامه ها ،یینمایس یلمهایف دنیمانند:  د یاطالعات

 شتریندارند و ب یدر زندگ یکه خود هدف مشخص یو گذاراندن وقت با افراد

 لیو تحل هیتجز هبوده و ب گرانید یدر مورد زندگ زیافراد ن نیا یاوقات صحبت ها

به  یکمک چیشان نداشته و ه تیبا موفق یارتباط چیپردازند که ه یم یاتفاقات
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گوش دادن مختلف در مورد موضوعات مختلف،  یخبرها؛شودیمحسوب نم یکس

به آهنگها و موسیقی های مختلف که بسیاری از آنها تاثیر مخربی نیز بر ذهن 

 یدر کانالها و گروها و صفحات مختلف اجتماع تیعضو،دارند و تماشای تلویزیون 

 یباز یورزش میبا چه ت یمیچه ت نکهی. ایاز اطالعات عموم یو مواجهه با انبوه

 ایازدواج کرده و  گریباز ایفالن ورزشکار  هنکیا ایآن چه شده و  جهیداشته و نت

است که  ینه، اطالعات ایخواهد بود  یبعد یدر باز ایگرفته و آ یدیجد نیماش

خود  یکه برا یبه هدف بزرگ دنیو رس تیبه موفق یابیبه دست  یکمک چیه

 یاطالعات عموم نیهم دیداشته باش ادیب .دیآ یبه حساب نم د،یکرد نییتع

باشد که  یکه  همان یشود، تنها زمان لیشده تبد یبه اطالعات اختصاص تواندیم

 یندگیبعنوان مثال اگر عشق و عالقه تان گو ؛دیدار ازیموفق شدن به آن ن یبرا

 ا،یدن یگهایفوتبال تمام ل یها یباز هیمسابقات فوتبال است، کل یو گزارشگر

عالقه  یخوانندگ. اگر به شودیشده محسوب م یاطالعات اختصاص اشم یبرا

که به  دیخواهیم ندهیو در آ دیدرمورد آن بدان زیهمه چ دیو دوست دار دیدار

 یها گوش داده و از زندگ یقیبه انواع موس دیبا د؛یشو لیخواننده موفق تبد کی

 نیا رید، در غیاطالعات وصل باش نیبه منبع ا شهیخواننده ها مطلع بوده و هم

شما فقط و فقط موجبات شکست تان را  یاطالعات برا نیبه ا یصورت دسترس

 یاطالعات اختصاص افتیدر یتمرکز بر رو ت؛یراه کسب موفق تنها .کندیفراهم م

 ساعتها، وقتتان  هر روز،شد که  دیاقدام ناگهان متوجه خواه نیشده است. با ا

دو سال  ای کیو پس از مدت  گذردیشده م یبه بدست آوردن اطالعات تخصص

 .دیشویم لیمورد نظر تبد نهینابغه و فرد آگاه در زم کیبه عنوان 



 

 تمرکز

افراد موفق ، تمام وقت به هدفشان فکر میکنند. شوق و میل فراوان برای رسیدن 

به هدف بزرگی که انتخاب کردند، موجب شده که به چیز دیگری فکر نکنند. 

گفته میشود. 18حالت تمرکز ؛آن بنابرین در حالتی از ذهن به سر میبرند که به

سعی کنید همزمان به دو موضوع یا شی فکر کنید؛ بعنوان مثال هم زمان به برج 

ایفل و نهار یا شام امروز فکر کنید. با تمرکز بر روی این دو موضوع خواهید دید 

که عمال امکان این وجود ندارد که بتوان همزمان به دو موضوع فکر کرد. فردی 

طول روز به موضوعات مختلفی فکر میکند؛ تمرکز بر روی هدفش را که در تمام 

و عوامل و  مختل کننده ها از دست میدهد و ذهنش، همیشه مورد هجوم

 موضوعات غیر مرتبط، قرار می گیرد.

 دیآ یم که از عهده همه کارها بر یباور بزرگ شدند که فرد نیهمه با ا بایتقر

رت در کسب مها یبرا رایکامال اشتباه است؛ ز دگاهید نیا یاست؛ ول یفرد موفق

و  یبه درجه عال دنیرس یبرا یوقت و زمان را صرف کرد ول دیبا یا نهیهر زم

آن  کرده و زمان را صرف کزدو موضوع تمر ای کی یتنها رو دیشدن با نیبهتر

 .کرد
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 ای دیموضوع، علم ، مهارت و .. در سطح متوسط باش نیدر چند دیخواهیم ایآ

 ایرد در دنف نیبرتر ایو  نیموضوع ، علم، مهارت و ... جز برتر کیتنها در  نکهیا

 ییتوانا وموضوع، استعداد،مهارت  ،یرشته علم کیتنها در  دیقادر باش د؟اگریباش

که  دیافتیدست  یزیاست که به چ یمعن نیبه ا نیا د؛یدرجه برس نیبه باالتر

به  ایو   ندخواستینم دیتوانستند، بلکه شا یواقعا نم نکهینتوانستند، نه ا گرانید

وع موض کی یتان را بر رو یاندازه شما تالش نکردند. اگر تمام وقت و انرژ

 یوتاهکداشت و پس از مدت  دیخواه اریدر اخت یادیز اریزمان بس د؛یمتمرکز کن

ق و خبره جز پنج درصد افراد موف نیبنابر د؛یرس دیخواه ییباال اریبسبه مهارت 

 دیادر خواهروند ق نیبود و با ادامه ا دیخواه یزیهر چ ایدر آن فن ،رشته، مهارت 

 دیآموخت اریز د؛یابیدست  شرفتیپ زانیم نیبه باال تر زیپنج درصد ن انیبود در م

 یا برارهمه زمانتان  دیتوانیم ناست؛ چو زیچ کیشدن ، تمرکز بر  یکه راز عال

 .دیکن یقربان آن

  یذهن یالگو

 یذهن ینادرست در الگو یاشاره شد ؛بعلت وجود باورها شتریکه پ همانطور

 نیخودشان انجام دهند؛ بهم دیاز کارها را با یاریباورند که بس نیافراد، آنها بر ا

مشترک  ی. بعلت وجود باورهاکنندیعمل م فیضع اریبس ،امور یدر واگذار لیدل

از امور، مهارت کسب  یاریدر بس کنندیم یعامه مردم، افراد سع انیغلط در م

و عامه پسند  یعموم یاز مواقع نداشتن مهارت در مهارتها یاریکنند. در بس

 رسدیبنظر م یگاه نیبنابر رد،یقرار گ گرانیتا فرد مورد تمسخر د شودیموحب م



از مهارتها وقت  یبرخ یریفراگ یراخودشان بخواهند مجبورند ب نکهیافراد بدون ا

 یبر سر راه تمرکز بر رو یامر مانع بزرگ نیاختصاص دهند که ا را یادیو زمان ز

از  یاری. امروزه بسشودیمهارت ، علم و .. مطلوب و مورد عالقه فرد، محسوب م

را روزانه  یاریسرگردانند و زمان بس یمجاز یو فضا یاجتماع یطهایافراد در مح

که هرگز به دانستن و باخبر بودن از آنها  کنندیم یاتفاقات دنیصرف مطالعه و د

اگر آنها در  رایاست ، ز ریرفتار اجتناب ناپذ نیاز ا یدور رسدیندارند، بنظر م ازین

قرار  رشیمورد پذ نیریاز طرف سا رند،یاتفاقات قرار نگ نیروزانه و ا عیوقا انیجر

از مهارتها، اطالعات و...  که  یمانند مجهز نبودن به برخ درست به رند،یگینم

مورد  گرانیکه توسط د خواهندیبه آنها مجهز هستند. همه انسانها م داکثر افرا

 دیاگر بخواه رایز شود،یآنها گران تمام م یخواست برا نیو ا رندیقرار گ رشیپذ

 یکه آنها م دیرا انجام ده ییکارها دیبا دیریقرار گ رشیمورد پذ نیریتوسط سا

از نود  شیحال آنکه ب ت،که باور آنهاس دیباور داشته باش یزهایپسندند و به چ

و به سطح  کنندیرا تجربه م سطح پایین ایمتوسط و  یو پنج درصد افراد زندگ

گرفتار  یکه در تله ا رسدی. بنظر مرسندینم تیو موفق ییاز مهارت، توانا ییباال

و ..  یمهارت ،یعلم ییاز توانا ییکه به سطح باال دیخواهیطرف م کیاز  د،یشد

 یاوقات در برخ یگاه یحت  ایو  یعیطب ریرفتار غ ؛یاز طرف و دیابیدست  رهیغ

 گرانیبودن در نظر د بیو غر بیعج ایو  یاجتماع یموارد نداشتن مهارتها

چندین موضوع و فراد موفق تمرکزشان را بر روی ا گردد. یشما م یموجب نگران

آنها همه فن حریف نیستند، بلکه یک  ؛ در واقع،یا کار مختلف ، قرار نمیدهند

 فن حریف هستند.



 یادگیری دائم

ز افراد موفق از یک نکته مطمئن هستند و آن هم اینست که ؛ میدانند هرگ

العاتشان چیزی یاد نمیگیرند؛ بلکه با هر بار مطالعه، تحقیق و جستجو، تنها اط

؛ داند که چیزی را میدبه این نتیجه برسفردی ر میشود. از لحظه ای که بیشت

 فکر الد. افراد معمولی، معمودیگر به تالش برای یادگیری مستمر ادامه نمیده

ا خود زندگی بهتر به آن نیاز دارند رموفقیت و  میکنند که چیزهایی که برای

ا با یک یان نمیدهند و بنابرین تالشی برای یادگیری مستمر از خود نش ،میدانند

، مطالعه بار دسترسی به اطالعاتی و یا خواندن کتاب مورد نظر، از ادامه تحقیق

 و تالش برای یادگیری بیشتر باز می مانند.

افراد موفق هرچقدر بیشتر یاد میگیرند، به این نتیجه میرسند که باید اطالعات 

، به این نتیجه استفاده از منابع مختلف یادگیریبا ؛ زیرا بیشتری بدست بیاورند

و افراد بسیاری هستند که میتوان  شتهمیرسند که منابع بسیار فراوانی وجود دا

راجعه کرد و با آشنا شدن با انبوهی از افراد، کتابها و موضوعات مختلف به آنها م

به این نتیجه میرسند که هیچ نمیدانند و همین موضوع باعث میشود تا دائما در 

بسیاری از افراد پس از پایان تحصیالت در دانشگاه، مطالعه  حال یادگیری باشند.

انه را ترک میکنند، زیرا فکر میکنند که فرآیند یادگیری شان دیگر به پایان روز

رسیده است؛ غافل از اینکه ، کتابهای بسیار زیادی وجود دارند که در دانشگاه 

ها از آنها استفاده نمیشود؛ حال آنکه این کتابها توسط افراد حرفه ای نوشته 

تی به دانشگاه نرفته اند؛ ولی هم میشود؛ یعنی افرادی که شاید بعضی از آنها ح



اهل مطالعه بودند و هم عمال در حرفه مربوطه به موفقیتهای چشمگیری دست 

افراد موفق از این موضوع به خوبی آگاه هستند؛ زیرا میدانند که آسان  یافته اند.

ترین راه برای موفقیت در هر کاری ایسنت که به سراغ فرد یا افرادی بروند که 

کار را انجام دادند. تنها کافیست که کتابهای این افراد را مطالعه کنند، قبال این 

با اینکار؛ کلیه اطالعاتی که فرد مورد نظر به اشتراک گذاشته را از آن خود می 

 کنند.

 استفاده از توانایی ها

راد معتقد افراد موفق در تالشند تا از حداکثر ظرفیت شان استفاده کنند؛ این اف

ه دارند کسان از عهده هرکاری بر می آید بنابرین از توانایی هایی هستند که ان

وانایی هایشان تاستفاده میکنند. گاهی اوقات ، این افراد با استمرار در استفاده از 

توانایی  ، به این نکته پی میبرند که برخالف آنچه که در گذشته فکر می کردند؛

 ه خداوندکبا استفاده کردن از توانایی هایی  هایشان بسیار بیشتر است؛ بنابرین

 د.در اختیارشان قرار داده؛ موجبات تقویت و گسترش شان را فراهم می کنن

به سفر سه تا از  متیقصد مسافرت چند ماهه داشت. قبل از عز یحاکم

فر اول نبه  دهد؛یسکه م یاز آنها مقدار کیخواند و به هر یرا فرا م ردستانشیز

 دهدیسکه م کیبه نفر دوم چهار سکه طال، و به نفر سوم  دهد،یده سکه طال م

که  مدت نیتا ا روم،یمن به مدت شش ماه به سفر م ": دیگویو سپس به آنها م

 "!دیکن یکه با طالها چه کار م نمیخواهم بب یبر گردم، م

 



 با "ماه گذشت و حاکم از سفر برگشت. آن سه نفر را نزد خود خواند:  شش

 "د؟یطالها چه کرد

 تسیحاکم بزرگ من با آن ده سکه به تجارت پرداختم و اکنون ب "اول:  نفر

 ".سکه طال دارم

 ییکاالها انجیکردم. از ا لیآنها را به ده سکه تبد زیسرور من ، من ن "دوم:  نفر

 نجایدر ا و دهیرا خر ییکاالها زیبردم و فروختم و از آنجا ن هیرا به بالد همسا

 ".دهم شیرا افزا میعداد سکه هاتوانستم ت نیفروختم، بنابر

رس تو از  دیهست یو جد ریکه شما ادم سخت گ دانستمیقربان، من م "سوم: نفر

 روزید ومطمئن دفن کردم  ییمبادا آن سکه را از دست بدهم، آن را در جا نکهیا

که  یا همان سکه نیا دییبه سراغ آن رفتم . بفرما د،یآورد فیتشر دانستمیکه م

 ". تان کردم میقدت ،یکامال سالم ، بدون کم و کسر د،یبه من داد

ها را  شهر را به نفر اول واگذار کنند و سکه ستیدستور داد که حکومت ب حاکم

که را هم و حکومت ده شهر را به نفر دوم واگذار کرد و آن ده س دیهم به او بخش

داشت  که یسکه را هم از نفر سوم گرفت و او را از مقام کیو آن  دیبه او بخش

 .عزل کرد

را در مورد نفر  میتصم نیا نکهیحاکم ؛ از ا میو مقامات حاضر از تصم انیاطراف

صرف  مشیسوم گرفته بود متعجب شده بودند و از او خواهش کردند که از تصم

زرگ به تو داده اگر از آنچه که خداوند ب "حاکم در پاسخ گفت: ینظر کند ول

 ".از تو گرفته خواهد  شد ،یاستفاده نکن



دن از آنهاست انسان داده شده که تنها با استفاده کر اریدر اخت یادیز یها ییتوانا

 شتریب واندتیم یها ؛ در صورت ییتوانا نیداشته باشد و ا نهیبه جهینت تواندیکه م

ان خود از دست یکیل اگر . بعنوان مثاردیشود که مورد استفاده قرار گ شتریو ب

 اریبس که توانش دید دیخواه د،ینگه دار رکتح یو ب دیرا به مدت چند روز ببند

جسم سبک هم نخوهد بود. ذهن  کیقادر به بلند کردن  یشده و حت فیضع

و  هیجزگونه است؛ اگر مطالعه نکند و هر روز به تفکر و ت نیبه هم زیانسان ن

است که حق  ی. انسان تنها موجودشودیم فیآموخته ها نپردازد، ضع لیتحل

 ایدارد. آ قرار داده شده را ارشیکه در اخت ییها ییانتخاب در استفاده از توانا

ز اپلنگ،  کی ایآ کند؟یرشد کردن استفاده م یاش برا ییدرخت از نصف توانا

ز همه البته که نه؛ آنها ا کند؟یشکار کردن استفاده م یاش برا یینصف توانا

 ییوانات همهشما از  ایو آن هم به اجبار. آ کنندیشان استفاده م یها ییتوانا

ن قدر به اهدافتان، هما دنیرس یتالش تان برا ایآ د؟یکن یاستفاده م تانیها

ه که ما با آنچ سهیدر مقا ":دیگو یم مزیج امیول د؟یاست که واقعا در توان دار

از  یوچکک اری.  ما تنها از بخش بسمیاریهوش مهیدر واقع ن م،یباش دیانسانها با

ز آن افراتر  یلی. انسان ، خمیکنیاستفاده م انم یو ذهن یکیزیف یها ییتوانا

که  دارد یبزرگ اریبس ی. او قدرتهاکندیم یاست که اکنون در  آن زندگ یزیچ

 "بصورت عادت وار از استفاده از آنها عاجز شده است.

 

 



 تنبه فکر دادن هستید یا گرف

انسان از لحظه ای که بدنیا می آید، بدنبال دریافت کردن و برآورده ساختن، 

از ؛ 19نفس یا ایگوشد. نیازهای مختلف خود می با

انسان و حقوقی که برای خود میبیند و نیازهایش 

محافظت میکند. همینطور که فرد بزرگ میشود، 

همواره به دنبال رسیدن به خواسته ها و برآورده 

ساختن نیازهایش می باشد. بنابرین توجه بسیار کمی 

د، به نیازها و خواست های سایرین از خود نشان میده

غافل از اینکه موفقیت و پیشرفت انسان در گرو توجه 

و برآورده ساختن نیازهای سایرین قرار دارد. افراد 

موفق بدنبال پیدا کردن راهی برای خدمت رساندن و کمک کردن به دیگران 

هستند. آنها از این موضوع آگاهند که موفقیت شان زمانی اتفاق می افتد که 

ران تالش کنند. آنها میدانند اگر بتوانند زندگی مردم برای بهتر شدن زندگی دیگ

توجه شان را به سمت آنها را بهتر ساخته و آن را تغییر دهند ؛ آنها نیز عشق و 

که  قانون دادن و دریافت کردن ازدر واقع ؛ افراد موفق  معطوف خواهند کرد.

این قانون بیان میکند: از  پیروی می کنند.، است یکی از قوانین مهم طبیعت

به همان مقدار و حتی با کیفیت باالتر هرآنچه که به طبیعت بدهید، به مقدار 

ریافت میکنید. ظرف وجودی زندگی ما همیشه پر است. افراد موفق توجه شان د
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را به همه معطوف میکنند، بنابرین در پاسخ نیز ، مورد توجه همه قرار میگیرند. 

و توجه کردن به آنها، مقدور  مردمبیاد داشته باشید که موفق شدن بدون حضور 

تر ساختن نند؛ زیرا تالششان بهنمی باشد. افراد موفق این موضوع را خوب میدا

 زندگی دیگران است. 

دگی چه رده اید، زناکنون به این موضوع به دقت فکر کنید؛ اهدافی که انتخاب ک

ز افراد خدمت دهد؟ قادر هستید به چه تعداد اار میتعداد از افراد را تحت تاثیر قر

دگی دیگران راههایی فکر کردید که بتوانید از طریق آنها زن کنید؟ آیا تاکنون به

ی روزمره را ارتقا ببخشید و یا مشکالت بسیاری از افراد را حل کنید؟ اگر زندگ

، به کمک تان و یا کارهایی که انجام میدهید و یا شغلی را که انتخاب کرده اید

ن فاصله در زندگی تاافراد زیادی نمی آید، این یعنی اینکه ؛ با موفقیت واقعی 

 زیادی دارید.


