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 شما یرکن زندگ نیتر مهم یهدف گذار

که به هدف  میکن کاریبه هدف چ دنیرس یبرا نکهیو ا یگذار هدف

خداوند  هیهد یآنچه هست م؟یبرس میخوا یکه م ییها و خواسته یگذار

 باش، رینظ یتوست به خداوند پس ب هیهد یشو یاست به تو آنچه م

 یلیموضوع خ کی میباهم دار کتاب هدف چیستکه امروز در  یموضوع

اون موضوع هستن و  ریها درگ بشه گفت که تموم انسان دیمهمِ که شا

و اون موضوع  کننیبه اون م دنیرس یرو برا یادیز یلیخ یها تالش

 خود کلمه هدف، هستش.
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 سؤال دنیبا پرس یهدف گذار شروع

اول  میبا بتون میشروع با چند تا سؤال قدرتمند شروع کن یبرا دیبذار

ما  واقعاً .میبشناس یخودمون رو درباره هدف، بهتر از هر زمان دگاهید

هدف،  یواقع یمعنا ستم؟یهدفمند ن ای میهدفمند هست یدر زندگ

 ش؟یبه خودش بگه هدف داره و هدفمنده زندگ تونهیم یکس چه ه؟یچ

 م؟یهدف رو قبول دار چقدر

خوب رخ داد  یشامدهایپ یآشنا شدم و کل دیمدت با افراد جد نیا یط

موضوع  نیبود، اول نیو اون ا دمیرس یا جهینت هیبه  ها، ییآشنا نیا یط

کتاب تغییر  داخل که قبالً در موردش، رییبعد از خواستن افراد در تغ

هدف  دیصحبت کردم شما باکه در سایت کتاب سبز موجوده  روز۱۲در

 یچ تونیاز زندگ دیبدون تونیدر زندگ یستیشما با دیداشته باش

 یدیجد یها تیو موقع طیها، شرا انسان ها، ییو اونوقت توانا دیخوایم

 د،یکن یرو تجربه م

بشه گفت  دیشا خوابم یم یچ یکه ما واقعاً در زندگ یآگاه نیا داشتن

چه  یو اصالً برا میخوا یم یچ یدر زندگ م،یکه ما بدون مونهیم نیمثل ا

اونوقت  م،یبرس یدرک در زندگ نیبه ا یوقت م،یخلق شد یزیچ

هدفمند قدم  د،یکن یهدفمند نگاه م د،یکن یم یهدفمند زندگ

 .دیکن یم یگذار هیسرماهدفمند  د،یدار یبرم
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 مهم درباره هدف نکته

دارن با مبحث  ییکه آشنا یرو بگم کسان یا مورد هدف نکته در

 دایبه هدفتون دست پ دیتونیم یشما، تنها و تنها زمان یگذار هدف

 د،یکه عشق به هدفتون داشته باش دیکن

فقط عاشق اون رسالت و خواستتون  دیعاشق هدفتون بش دیبا شما

که شما  یمعن نیبه چه معناست به ا گم،یعاشق بودن که ابنجا م دیبش

 .دیانجام بد ور یبه اهدافتون هر کار دنیرس یبرا

انجام داد؟ منظور منم انجام هر  دیرو که نبا یبگن هر کار ها یلیخ دیشا

 دنیفت و رسکه مربوط به اهدا هیمنظور من انجام هر کار ستین یکار

 .شهیخواستت م به هدف و

 یمهم هدف گذار یها مؤلفه

و با  یِگذار هدف یها ستون دیو شا میمهم دار یلیتا مبحث خ سه

به اهداف و خواسته  تر عیسر م،یتونیسه تا مؤلفه ما م نیدونستن ا

 به خواسته هامون، دنیرس یباشه تو ادمونی. میهامون برس

 هی میتونیوجود نداره ما نم یانبُریم مونیاهدافمون، به زندگ به

 ای میکن یکه ما انتخاب م ییها . راهمیو به اون هدف برس میبزن یانبُریم

 بود، حیدرست و صح اگه راه غلط و اشتباه که  ای حِیراه درست و صح
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رو به  یا تجربه کیگه اشتباه بود ما او  رسونهیبه اهدافمون م مارو

که  یریمس دیدیانتخاب راه درست، و هر موقع فهم یبرا میاریدست م

 .دیقطع کن رتونویاشتباس از همونجا مس دیریم دیدار

 یبهتر از هر زمان میتونیسه مورد م نیهم یقسمت با بررس نیدر ا که

 ایکه آ میدرک کن رو نیو ا میبه اهدافمون تالش کن دنیرس یبرا

 نیا یدور؟ پس بهتر از هر زمان ای میشیم کیبه اهدافون نزد میدار

 .دیکن یساز ادهیپ تونیو در زندگ دینکته هارو گوش بد

 د؟یخوایرو م یزیچه چ دیو مشخص کن دیسیبنومولفه اول 

 اتیبا جزئ دیسیبنو قاًیدق دیخوایرو م یزیکه چه چ دیبدون قاًیدق

االن اون هدف رو  دیاصالً فکر کن ات،یو با تموم جزئ دیزشیر زبهیر
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 یگذار الزمه هدف بار کیدرست شما فقط  یگذار هدف یبرا دیدار

 د،یکن

 دیکن یم یگذار دوباره هدف دنیو بعد رس دیبه اون هدف برس بعد

اهدافش  بار کی یستیبا ،یا گهیکه گفتم شما و هر کس د یهمونطور

به اون اهداف شروع کنه به  دنیرس یبره برا گهیکنه و د زیرو ر

هدف داشته  دمیشا میقدم اول رو درست بر ندار نیگه اا اما حرکت،

 میرو، براش نداشت یدرست یدر ذهنمون اما چون چارت بند میباش

که من هم بدونم  مونهیم نیمثل ا قاًیدق شنیهمشون در ذهن پخش م

  .دونمیکنم هم نم کاریچ خوامیم

هدف اون رو واضح مشخص  کیبه  دنیرس یقبل از حرکت برا پس

 .دیکن ادداشتیاونو  د،یدیبه اون هدف رس نکهیو بعد از ا دیکن

 یکه حت یی. کسادیکن ییاهداف هم اجرا هیبق یاقدامات رو برا نیا

با عشق و لذت  اتیجزئ زیبا ر سن،یاهدافشونو بنو ستنیحاضر ن

 کامالً، یزیر برنامه کیبه اهدافش برسن با نوشتن ما  خوادیم یچطور

 یزیر برنامه یهاکتابکه در  میده یشده و چهارچوب به ذهن م ینیب شیپ

 .میموضوع کامالً گسترده صحبت کرد نیزمان، در مورد ا تیریو مد

 دنیاما سرعت رس رهیروز از تو زمان بگ کی دیاهداف تو شا نوشتن

عاشق  دیباالتر گفتم شما با کنه،یبرابر م نیتورو به اون اهداف چند

 .دیفتون باشبه اهدا دنیهدف و رس
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 دیاقدام کن یدوم هدف گذار مؤلفه

 نیبه هدف اول دنیرس یدر راستا نیهدف رو نوشت نکهیاز ا بعد

 خوادیاون قدم م دیاون هدف بردار یبرا د،یکه به ذهنتون رس یقدم

 شخص باشه، هیصحبت با 

 هر …وکار باشه و  کسب یانداز راه خوادیرفتن باشه، م رونیب دیخوایم

که بعد از برداشتن قدم اول  چون د،یقدم رو بردار نیکه بود اول یزچی

 یهر کار ی. اقدام کردن برادیکن کاریکه چ دیکن یقدم دوم رو درک م

 قسمت اون کاره، نیتر مهم

در  دیخواه یدر پشت اقدام کردن قرار داره اگر م جهینت قاًیدق چون

اقدام کردن رو  نیا یستیبا د،یموفق باش تونیزندگ یها تموم جنبه
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که  یاون خوسته ا یدلخواه در راستا جهیگرفتن نت یبرا دیالگو کن

 . دیدار

 تیموفق یدر خودتون برا دیتونیکه م یها عادت نیاز بهتر یکی هدف،

که اقدام کردن  نهیا د،یکن نهیبه اهدافتون در خودتون نهاد دنیو رس

تا  دیکن نیمرکار رو ت نیا دیبا یاونقدر دیکن نیو عمل کردن رو تمر

 ده،یا ای یهر قدم یوقت

هدفتون رو  ای دیبه هدفتون برس که نیا یذهنتون اومد برا به

 . دیکن ییهمون لحظه اون رو اجرا دیگسترده کن
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 دیو سماجت کن دیستیبا یهدف گذار مولفه سوم

و  دیفقط سماجت کن دیو سماجت کن دیستیبا یکه دار یهدف یپا

که شما اثبات  یهنگاه هاست، اقتیل یایما دن یای. دندیسماجت کن

هم اون  ایدن دیداشتن اون هدف و خواسته رو دار اقتیکه ل دیکن

 ده،یهدف رو بهتون م

 نکهیا یبرا ام یجمله در زندگ نی. اادیبا سماجت به دست م نیا و

اون رو  خوامیم قاًیدق نجایبهم کمک کرد، و ا یلیسماجت داشته باشم خ

 یاشکال دیاهدافتون خسته شد ریمس یکه تو نهیابهتون بگم و اون 

 .دینش دیناام وقت چینداره اما ه

به  دیدار دیشما ام یعنی دید یادامه م دیکه دار یزمان مدت تا

 ییتا جا شه،یو سماجت باعث م دیام نیو هم دیاهدافتون برس

اجازه  نیبه خودتون ا وقت چیه میکه به اون هدفمون برس میبر شیپ

 د،یکه پشت به اهدافتون کن دیرو ند

طلوع  دیباالخره که خورش د،یهدفتون بش الیخ یب نیبخوا نکهیا ای

باور مثبت  یمجاز یآکادم تیکه، داخل سا یها هرچند با آموزش کنه،یم

چون با  دیبش دیناام ایشما خسته و  ستین یازیاصالً ن میقرار داد

 انجام دادن،

 یهم از زندگ میریگ یم ادیها ما  و گوش دادن به آموزش ها نیتمر نیا

 .میرو داشته باش یدرست یها تالش که نیهم ا میلذت ببر
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 اهداف یسماجت رو یالگو برا نیبهتر

رو  یزیچ کی یها هستن که وقت سماجت بچه یریادگی یالگو برا نیبهتر

 ادیپس  دنیو سماجت به خرج م موننیبا تموم وجود پاش م خوانیم

هارو  اقتیل نیو چطور ا میثابت کن ایخودمونو به دن اقتیکه ل میریبگ

 م؟یکن یثابت م

که ما در حال  میگیم ایما به دن مونیکوچک در زندگ یها انجام قدم با

رو به  امیپ نیو ا یانرژ نیا که نیو هم م،یحرکت به سمت اهداف هست

 م،یکن یم افتیرو هم در یانرژ نیپاسخ ارسال ا میبد یجهان هست

که مارو به سمت اهدافمون  میکن یرو تجربه م یها و فرصت تیموقع و

 . کنهیم تیهدا

 میکن یهدفمند زندگ میریبگ ادی

با  یستیبهتون بدم حاصل تجربه خودمه که ما با خوامیکه م یدرک نیا

به سمت اهداف  میکه دار یعیو در حالت طب م،یکن یاهدافمون زندگ

به اهدافمون رو پرداخت  دنیرس یبها میبخوا که نیا میحرکت کن

 دیکه الزمه ما با یبها داد در مواقع دیکه نبا شهیاما هم درسته م،یکن

 . میبها رو بد

 یزندگ ی. برامیکن یبا اهداف زندگ میریبگ ادی دیموارد با هیاما در بق

کار رو  نیکه ا میهدفمند برس تیشخص کیبه  یستیکردن با اهداف با

و اونوقت هر  میاریبه دست ب خودمون دادن یبا رشد شخص شهیم
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کامالً هدفمندِ، و در همون حالت  میدار یکه در زندگ یو حرکت تیفعال

  .میهدفمند رو دار یزندگ کی میکرد یم یزندگ میکه داشت یقبل

 

به اهداف  شهیگه بخواد به شما بگه چطور ما دیشا یهرکس :تذکر

که اون  نهیانکته  یرو بده، ول یو راهکار متفاوت فیتعر هی دیرس

 ده؟یما هم جواب م یاون فرد جواب داد برا یکه برا یکیراهکار و تکن

 ،یو به سمت اهدافت حرکت کن یکن یخودت زندگ یبا سبک زندگ دیبا

 یو از بازده هیاهدافت ک یبرا ت،یحالت بازده نیبهتر یبشناس دیبا

  …و یهات استفاده کن

 گمیم من رو اجرا کن، یکیچه تکن گمیمورد من نم نیبه ا دنیرس برای

 یبازده یبتون یوقت بذار تا بهتر از هر زمان تیخودشناس یو رو ایکه ب

 .یداشته باش
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 یدر هدف گذار انعطاف

به  انتونیکه اطراف دیحس رو تجربه کرده باش نیشما هم ا دیشا

 یبه اهداف اونا و تو نیو شما همش نگاه کرد دنیاهدافشون رس

 رو دارم؟ شییبه اهدافم برسم؟ توانا تونمیمنم م ایآ نیدلتون گفت

 یبه اون اهداف تونهیبه اهدافش رو داره و م دنیرس ییتوانا یکس هر

 یدرست ریکه خودش رو در مس یذهنش داره برسه به شرط یکه تو

 رو بهبود بده، ریمس نیقرار بده و هر وقت الزم بود ا

در واقع  میکن تیرو رعا یریداره که ما اصل انعطاف پذ ازین نیا و

به واسطه انتخاب اون هدف  دیکن یرو انتخاب م یهدف کیشما  یوقت

 د،یکن یرو شروع م ریمس کیشما  تونیدر زندگ

 یریبه انعطاف پذ ازین دیبهبود بد ای دیرو ادامه بد ریاون مس نکهیا اما

 ازیما ن ریمس نیکه ا میرس یم جهینت نیها ما به ا وقت یلیداره چون خ

حتماً  دیدیرس یدگاهیو د یسطح فکر نیداره و هر وقت به ا رییبه تغ

 .دیرو انجام بد نکاریا

و  یکه برنامه کل نینکته رو در هدف هاتون داشته باش نیحتماً ا

که برنامه  نیموضوع مطمئن باش نیاما درکنار ا نیداشته باش یدرست

 یها اون رو در جنبه شهیرو داره و راحت م یریانعطاف پذ تیشما قابل

 م،یبد رییتغ میخوایکه م
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که  هیاز نکته ها یکیداشتن برنامه در کنار منعطف بودن برنامه  پس

رو ادامه  ریمس یشتریب زهیبا انگ میبشه تا ما بتون تیرعا یستیبا

 م،یگه انعطاف نداشته باشاچون  م،یبد

نداشته  یگه انعطافاو  میچالش بر بخور کیبه  ریدر طول مس دیشا

دوست  ییجورا هیو در واقع  میدیرو از دست م زمونیما انگ میباش

و اهداف  ریبه مس یچون نگاه درست میبش رمونیمس الیخیب میدار

 .میندار
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 میهارو باور کن هدف

تجربه  تیبه صورت واقع میرو باور کن یزیهر چ یما در زندگ نکهیا

 .موضوع کامالً واضح و شفاف هستش  هی میکن یم

 دیکه دار یکه اهداف میموضوع رو بگ نیآموزش ا نیداخل ا نیبزار

 .دیرو باور کن

 دیاهداف برس نیبه ا دیتونیکه م دیکن باور  

 به اونا دست  دیتونیاهداف وجود دارن و شما م نیکه ا دیکن باور

 دیکن دایپ

 داشت دیاون اهداف رو خواه ندهیکه در آ دیکن باور 
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کار  نیپس بهتر میقبول کن میرو که دار یاهداف میایب یستیواقع با در

که باور داشتن اون  میرو انتخاب کن یکه در قدم اول اهداف نهیا

 ما آسون تر هستش  یاهداف برا

در  میکن یاونارو باور م یکه به راحت میرو انتخاب کن یاهداف یچون وقت

در  شهین موضوع باعث میو هم میاریاونارو به دست ب میتونیادامه م

 .میتر باور کن تر رو راحت اهداف بزرگ ندهیآ

در واقع ما  میاریو اونارو به دست ب میرو باور کن یزیهر چ یوقت چون

روند درست در  کی شهیم نیو ا میکن یم تیرو تقو میکه دار یباورها

 داشتن اهداف و باور داشتن اهداف،

 میکه اهداف رو انتخاب کن نهیاانجام داد  نجایا شهیکه م ینیتمر پس 

هستش و بعد از به دست  یکه باور داشتن اونا برامون کار راحت

 میایواقع ب در م،یتر بر اهداف به سراغ اهداف بزرگ نیآوردن ا

 .میکن تیرعا یگذار تکامل رو در هدف

 ارزشمند در هدف یا نکته

در واقع هر  میهدف مشخص کن یبرا یا مقدار و اندازه میتونینم ما

بسته به  اسیمق نیکنه و ا یگذار هدف یاسیدر هر مق تونهیم یکس

 خواد،یهستش که در ذهنش م یزیاون چ

هدف  ریکردن مس دایبلکه مالک پ ستیمالک اندازه هدف ن پس

 شیدرستش رو پ ریمس میتالش کن یستیبا یهر هدف یهستش ما برا

 م،یکه هست برس یبه مقصد میتا بتون میبر
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 شهیها و محصوالت مختلف هم باور مثبت با آموزش یما داخل آکادم که

پس با ما همراه  میشما مشخص کن یرو برا ریمس نیا میدار یسع

 .دیباش

از  یکی میو به سمت اهدافمون حرکت کن میهدفمند باش نکهیا

 میکن یپس سع مونه،یزندگ یها قسمت نیتر و قشنگ نیتر بخش لذت

 .مینزار هدف یخودمون رو ب وقت چیه

سرو  یب ابونیب هیداخل  که مونه،یم یفرد هیمثل  هدف یچون آدم ب 

هدفمند  دوارمیام میگم نکن ایدن نیته گم شده، خودمون رو داخل ا

به اهدافت رو  دنیو لذت رس یو به سمت اهدافت حرکت کن ،یباش

 ،یتجربه کن

 ییجا به ی. اما وقتزهییداره و تم ییبایز یدر حرکته صدا که یتا وقت آب

 میبکن مونیبه زندگ ینگاه هی شهیم لیثابت بمونه به گند آب تبد

 گند آب؟ ای میکن یم یداخل رودخانه زندگ میدار مینیبب

 میرسیم؟ هامون خواسته و هدف به ما چگونه

 یک ماها از خیلی میرسیم؟ هامون هدف به چگونه ما و چیست هدف

 خواسته اون به که داشتیم دوست و دادیم قرار هدف رو ای خواسته

 . برسیم

 

 باید اول اما داره، بهایی چیزی هر که رفته یادمون موضوع این شاید

 ادامه در که بپردازیم ماجرا بقیه به بعد و چیست؟ هدف که بدونیم

 .میدیم توضیح کامل رو چیست هدف
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 دارد؟ کاربردی چه و چیست هدف

 که تو و من از بیرون و درون در خواستس یک هدف یستچ هدف

 داشته رو خواسته اون که داریم دوست و برسیم بهش میخوایم

 .ببریم لذت زندگیمون از بیشتر بتونیم تا باشیم

 

 این بلکه نمیده تغییر مارو زندگی خواسته به رسیدن که باشه یادمون

 باشه، خوب حالمون همواره که میده تغییر مارو زندگی روش این و باور

 و خواسته به وقتی و ببریم لذت زندگیمون ی لحظه لحظه از و

 .هستش بهتری حال کردن تجربه برای میرسیم هدفمونم

 بشناسیم؟ رو دلخواهمون هدف چگونه

 نوشتیم، هدف ماها از خیلی دارم باورش من که هست جایی هدف اما

 چرا؟ نرسیدیم میخوایم که چیزی اون به اما کردیم تالش ماها از خیلی

 و هستم من که هست زمانی هدف و هست جایی هدف چیست هدف

 ایجاد من در که شخصیتی اون بلکه میشم هدف اون به تبدیل من

 مهمتره، هدفه خود از میکنه

 

 هدفاتون به و میکنه پیدا رشد شخصیتتون وقتی شما بزنیم مثال

 وقتی چون مهمتره هدفه خود از رفته باال شخصیتتون که این میرسین

 نیست، سخت زیاد بدین دستشم از وقتی اهدافتون به رسیدید

 هدفمون به رسیدن برای دلخواهمون شخصیت به چگونه

 بشیم؟ تبدیل

 در که امکاناتی هر با میتونین همواره و کرده تغییر شخصیتتون چون

 کنین، پیدا دست بهش بارها رو هدف و خواسته اون دارین اختیار
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 هم کردین پیدا نمو و رشد و کرده پیدا تغییر شخصیتتون هم چون

 که ای دیگه کس هر یا من .شده یافتنی دست براتون خواسته رسیدن

 مثل بشه هدف اون به تبدیل باید برسه هدفی به میخواد

 باشه مطمئن که طوری کنه عمل هدف اون مثل و کنه رفتار هدف اون

 کوششی تالش هیچ از دست بهش رسیدن تا و رسم می هدف اون به

 .نکشم

 چیست؟ هدفمون خواسته به نرسیدن چرایی

 به تبدیل نمیخوایم و میکنیم تعیین رو خواسته یک ما وقتا بعضی

 نمیرسیم، خواسته و هدف اون به ما دلیل همین به بشیم هدف اون

 پیشرفتش برای هستی جهان درین هرچیزی نیست نوشتن صرفا هدف

 :بگیرید نظر در رو ورزشی رشته یه شما داره مداوم تمرین به نیاز
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 وزنتون و قد به متناسب عضالتی به میخواین و اندام، پرورش مثل

 با دقیق، و منظم طور به مرحله هر در رو تمرینات سری یک برسید

 یکسری روز هر و میکنید ایجاد تغذیتون و تمرینات در ریزی برنامه

 میدین، انجام زندگیتون پیشرفت برای رو الزم اقدامات

 

 همین و هستید اولیه های پیشرفت شاهد شما روز چهل مدت در

 مرحله هر در و میدین، انجام هاتون خواسته به رسیدن تا رو سیکل

 شما شخصیت چون میشه بزرگتر و میکنه پیدا افزایش هاتون خواسته

 .میکنه پیدا رشد و میشه بزرگ داره هم

 

 چیست؟ فهد به رسیدن راههای ترین مهم از یکی

 

 که هدفه اون نوشتن برسیم هدف به میتونیم ما که هایی راه از یکی

 داخلش داریم که دنیایی به بدیم ریزی برنامه یک ذهنمون به ما

 بدیم، برنامه یه میکنیم زندگی

 

 این برای ایی برنامه میخوام من برسم هدف این به میخوام من که

 کافی نوشتن صرفا اما برسم هدف این به که بریزم نوشتم که هدفی

 .نیست

 

 تا باشه زندگیمون از جزیی میتونه هدفم اون  که کنیم باور باید

 به کنیم برقرار رو تعامل این بتونیم هرچقدر بیایم کنار باهاش راحتتر

 میرسیم. راحتتر هدفمون
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 برسیم؟ هدفمون به زمانی و درست ریزی برنامه با چگونه

 

 برای بعد و چیست هدف بدونیم باید اول هدف، به رسیدن برای پس

 شناسایی رو هدف اینکه از بعد کنیم ریزی برنامه هدف به رسیدن

 کردیم،

 

 ایدب رو زمان و داریم زمان کنترل به نیاز کردیم ریزی برنامه و

 این بدنسازی ورزش در چون برسیم خواستمون به تا کنیم مدیریت

 میتونیم راحتتر دوستانه، شما برای لمس قابل و مشهوده، ها مثال

 .بدیم انتقال دوستان شما به نظرمونو مورد منظور و مطلب

 

 مسیر طول برای ریزی برنامه و زمان مدیریت بدنسازی ورزش در

 رشته این به وقتی که طوری به هستش مُبرهن و مشهود بسیار

 داشته ریزی برنامه که الزمه میدین، ادامش و میکنید پیدا فعالیت

 هدف و اندام با متناسب غذایی برنامه و تمرینی ی برنامه و باشید

 دریافت تغذیه متخصص و مربی از اختصاصی طور به رو نظرتون مورد

 .کنید

 

 یا هدف اون به تبدیل باید ما خواسته یا هدف یک نوشتن از بعد

 انگاری که کنیم برخورد طوری کنیم رفتار طوری بشیم خواسته

 داریم، رو هدف اون

 

 به بیایم کنیم خرد اعصابمونو و زدن نق و خوردن غصه بجای همواره و

 .کنیم ریزی برنامه براش اکنون هم از میسازیم داریم که خوبی روزای
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 من که باور این با اهداف سمت به کردن حرکت نوشتن از بعد قدم

 برای قدم یه روز هر کنیم سعی و برسم، اهداف این به میتونم

 .داریم بر هامون هدف به رسیدن

 

 به رسیدن الیق من که رفتار این با کردن حرکت چیست؟ هدف

 همون اما مینویسیم رو هدف یک ما ها وقت خیلی ، هستم هدف این

 هستیم، قبال آدم

 برسیم هدف اون به میتونیم هدف یک نوشتن فقط با میکنیم فکر و

 .است اهداف به رسیدن قدم اولین نوشتن گفتم اما

 

 تبدیل هدفتون به میتونید چگونه شما و چیست هدف

 بشید؟

 

 و کنید تغییر خواستتون و هدف با همگام باید شما یعنی چیست هدف

 الزم تغییرات به دست موجود شرایط و شخصیتون رشد با متناسب

  بزنید،

 

 و بگردید بپردازید ورزش به اینکه برای باشید ورزشکار میخواین مثال

 و هستن عالقمند ورزش به شما مثه که کنید انتخاب رو دوستایی

 با و بزارید کنار رو میکنند نهی کردن ورزش از شمارو که دوستانی

 . بردارین گام خواستتون و ورزش سمت به قوا تموم
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 باید چگونه اهدافتون به رسیدن برای  نیاز مورد احساس

 باشه؟

 

 به میتونی که باشی داشته اینو احساس مینویسی رو هدف یک وقتی

 نوشتی که رو آنچه هر کنی خلق میتونی که کنی، پیدا دست هدف اون

 هست، که مقیاسی هر با
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 خلق میتونم من که برسم بهش میتونم من که موضوع همین کردن باور

 پیدا دست هدف این به شما که موضوعه این کننده تعیین کنم

 نه، یا کرد خواهید

 

 وجود عدم در گفتارمون اما نویسیم می هدف وقتا خیلی یعنی هدف

 در .برسم هدف اون به نمیتونم من یعنی کنه می حرکت هدف اون

 که موضوعه این کننده تعیین تو نیت و تو گفتار ،وت احساس روز ولط

 .نه یا کنی پیدا دست هدفت اون به میتونی

 

 کنی؟ خلق هدفتو میتونی چگونه

 

 برسی بهش میخوای که رو آنچه هر کنی خلق میتونی تو یعنی هدف

 اون به تا کنی رشد بایستی تو شخصیه رشد اهداف به رسیدن الزمه

 کنی، پیدا دست هدفت

 

 رشد به شروع فرد یک که جاییه در هدف یک به رسیدن خالقیت

 داره، وجود خالقیت به باور که جاییه در خالقیت ، میکنه شخصی

 خوب حال ،داشتن داره وجود هدف به باور به که جاییه در هدف

  میکنه، کمک شما به اهداف به رسیدن در خیلی صبر با همراه

 

  هوسه یه اون یستن هدف یک مینویسم  که رو  چیزی هر وقتا خیلی

 که اونطوریکنیم، تفکیک اینارو بگیریم یاد کنیم تفکیک اینارو بایستی

 واقعی کننده تعیین هدف یک در تو احساس باشیم داشته میخوایم

  …هدف یک نبودنه واقعی یا بودن
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 :هدف به رسیدن برای ناشناخته و مهم بسیار نکته

 

 پس میخوایی خودت برای رو هدف یک میکنی فکر اگر چیست هدف

 اگر داره تاوانی یه چیزی هر کردی تعیین رو درست هدف یک بدون

  برسی، هدف به میخوای

 

 رو هایی تاوان چه حاضری هدف این به رسیدن برای کن تعیین قبلش

 ۱۲ این طول در ما و داریم زمان ساعت ۱۲ روز طول در ، کنی پرداخت

 .میکنیم تعیین فردامونو ساعت ۱۲ ساعت

 

 کوچیکتر های قسمت به رو اهدافت کرد؟ چیکار باید و  چیست هدف

 باور یه شده حتی بده انجام براش کوچیک کار یه روز هر و کن تقسیم

 بساز، براش
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 احساس و اهدافت تجسم با بدی انجام فیزیکی کار همیشه نیست الزم

 .کن تر نزدیک اهدافت به خودتو داشتن خوب

 هستش تر مهم اهداف از اهداف به باور

های خیلی  های زندگی که بعد از فهمیدنش سؤال شاید یکی از جورچین

زیادی در ذهنم جواب داده شد این بود که آیا هدف اولویت داره یا 

 باور؟

 درونمون در رو اون واقعاً و کنیم باور رو موضوعی ما زندگی در وقتی

 اینکه اما کرد خواهیم تجربه رو اون واقعیت در مطمئناً کنیم احساس

 کنیم می مشخص رو هدفی ها وقت خیلی ما

 

 زندگی در پس نرسیم هدف اون به که میشه باعث نداریم باورش اما 

 که باشیم داشته رو اهدافی و کنیم مشخص رو اهدافی بایستی

 راستایی در رو درستی باورهای میتونیم یا کنیم باور اونارو میتونیم

 .بسازیم اهداف اون

 

 ما اونوقت ما زندگی داخل بشن تر محکم و تر قوی هرچقدر باورها

 که های خواسته و اهداف به و بگیریم اونا از رو بهتری نتایج میتونیم

 .برسیم داریم

 

 هستند؟ واقعی اهداف و ها خواسته

 

 داشته رو ای خواسته و هدف ما که وقتیه زندگی نوع ترین قشنگ

 ها هدف بیایم بایستی نگفته ما به کسی که اینجاست موضوع اما باشیم

 ما ای خواسته و اهداف وقتی و کنیم مشخص رو واقعی های خواسته و
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 رو کافی لذت خواسته و اهداف اون از میتونیم اونوقت باشه واقعی

 .ببریم

 آیا هستن؟ واقعی من اهداف آیا که بپرسید خودتون از رو سؤال این

 کردم؟ مشخص اونارو خودم برای واقعاً زندگی در دارم که اهدافی

 

 

 

 آخر کالم

  

 توی ما از خیلی میرسونه اهدافت به تورو که باش داشته ایمان خدا به

 فکر طرز این که وقتی تا میدونیم محال هدفامونو به رسیدن ذهنمونم

 باشیم، داشته رو

 

 به ذهنی تالش با خوب احساس با نمیکنیم پیدا دست هدفی هیچ به 

 ..میکنیم حرکت جلو سمت
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 ذهنت های وروی روی کن کار خودت روی اهدافت به رسیدن برای

 هم شما تونستم من شدنیه اما میبره زیاد انرژی ابتدا در ،درسته

  کن باور اینو برسین دارین دوست که آنچه هر به میتونین

 

 که بگیری یاد اینو باید باشی داشته متفاوت فردایی میخوایی اگر پس

 رسیدن و تغییر اگر .بسازی رو فردات که بدی رو هایی تاوان امروزت

 به االن خیلیا بود بسته نکردن حرکت و نوشتن به فقط اهداف به

 بودن، رسیده اهدافشون

 

 کننده تعیین کردن شخصی رشد و برداشتن قدم هدف راستایی در

  نه؟ یا میرسیم هدف اون به آیِنده در آیا موضوعه این

 دوستتون داریم

 در پناه حق 

 یا حق.
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