
 هـمقدم
انسان هـا  متـدها و تکنیـک هـای         
هبینه سـازی عملکـرد فـردی را مـی         
آموزند که چگونه مهزمان با ایجـاد      
تعادل در زندگی، پیـشرفت خـود را       

در . دو برابر یا سه برابـر کننـد      
اینجا نیـز مـا بـا زبـانی روشـن          

 کـاربردی  هچندین اصل مهـم و نکتـ      
ــار و   ــت در ک ــب موفقی ــه موج را ک

. ه مـی کنـیم   زندگی می شـود ارائـ     
درک و بکــارگیری ایــن راه کارهــا 
می تواند زندگی هر یـک از مـا را       

 .  دگرگون کندتا حد زیادی
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 )هدفمندی( هدفمند بودن .١

  ر مرحله از زندگی اهـداف      ـدر ه
  بـرای  و خود را کامال مشخص کنید    

 مکتـوب  ریـزی  برنامـه  کدام هر
 . داشته باشید

        زندگی هدفمند موجب از قوه بـه
فعل در آمدن متـامی اسـتعدادها       

 . و توانایی های مشا می شود
          به حمض آن که هدف خود را مـشخص

ــد ــد. کردی ــا  اراده کنی ــه ت ک
از پیشروی بر    ه آن دست   ب رسیدن
 . ندارید

     ــه ــد ک ــال کنی ــدفی را دنب ه
ر مثبـت را بـر      ـرین تأثی ـبیشت

 . زندگی مشا می گذارد
 

١ 
          هدف هـا رؤیاهـایی هـستند کـه

بــرای . حمــدودیت زمــانی دارنــد
رسیدن به هر یـک از هـدف هـای          

 . خود مهلتی تعیین کنید
  هــدف هــای غیــر واقــع بینانــه

فقـط مهلتـی کـه      . وجود ندارند 
برای رسیدن به آا تعیـین مـی        
کنیم ممکـن اسـت واقـع بینانـه         

 . نباشد
 
 ار سازنده مثبتافک. ٢

         پیشرفت مشا در زندگی مهیـشه بـا
هببود تصویر ذهنی مشا آغـاز مـی        

 . شود
          ذهن خود را مـدام بـا تـصاویر

سالمتی، شادمانی و سـعادتی کـه       
 . آرزوی آن را دارید پر کنید

    ــا ــز ب ــر چی ــیش از ه ــه ب آنچ
موفقیت و خوشبختی مهـسویی دارد      

 . خوش بینی است
         هر موقعیتی را می تـوان مثبـت

کـه آن    قی کرد، بـه شـرط آن      تل
را به عنوان فرصتی بـرای رشـد        

 . و پیشرفت در نظر بگیریم
  رویاهـــای بزرگـــی را در ســـر

تصور کنیـد کـه در      . بپرورانید
هیچ زمینه ای حمدودیتی نداریـد      
و قبل از اینکه تصمیم بگیریـد       
چــه کــاری برایتــان ممکــن اســت 
تصمیم بگیرید چه کـاری مناسـب       

 . و درست است

 
 اد به نفساعتم. ٣

 نفــس اســاس  بــه داشــنت اعتمــاد
ــ ـــم ــای ـوفقیتها و پی روزی ه

 .بزرگ است
 

٢ 
        اعتماد به نفس ناشی از زنـدگی

مهاهنگ با آن هبرتینی است کـه در        
 . درون خود سراغ دارید

  آرامــش و اعتمــاد بــه هنگــامی
نفس را جتربه خواهیـد کـرد کـه         

د کار درست را اجنام مـی       ـبدانی
که بـه    د، صرف نظر از این    ـدهی

 . چه قیمتی متام می شود
 ــ ــه مطمئ ــامی ک ــستیـهنگ د ـن ه

ــرین ارزش   ــا واالتـ ــگ بـ مهاهنـ
ــد،     ــی کنی ــدگی م ــان زن هایت
ــزایش   ــستان اف ــه نف ــاد ب اعتم

 . پیدا می کند
         کلید اعتماد به نفس ایـن اسـت

چـه   بتدا تصمیم بگیرید که   که ا 
بـرای رسـیدن    خواهید و سـپس    می

ته خود طوری عمل کنیـد      به خواس 
مکــان شکــست وجــود کــه گــویی ا

 . ندارد
        انسان هایی که اعتماد به نفـس

دارند خودشـان را بـا دیگـران        
فقـط خودشـان    . مقایسه منی کنند  

د نـ را با هبرتین کسی که می توان      
 .باشند مقایسه می کنند

         هر کاری را که کس دیگری اجنـام
داده باشد مشا هـم بـه احتمـال         
زیاد می توانید اجنام دهید بـه       
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ــرط آن ــب آن  ش ــدیدًا طال ــه ش ک
 .باشید

 
 انعطاف پذیری .۴

 ای ـدف هـــورد تعیــین هـــدر مــ
ه باشـید،   ـود قاطعیـت داشتـ    ـخ
ا در مورد روش دسـتیابی بـه        ام
 . ها انعطاف پذیر باشید آن

 خـــود  در را ریـپذیـــ انعطـــاف
 رو بـه  هنگام رو . دـدهی رورشـپ

 ا، بـه ـه وانع و شکست  ـم شدن با 

دن انعطـاف پـذیر     ـرد شـ  ـخ ایج
شید تـا بتوانیـد جمـددًا قـد         با

 . راست کنید

 
٣ 

         بپذیرید که هر جا که هـستید و
هر که هستید به این دلیل اسـت        

اگـر  . که خودتان خواسـته ایـد     
موقعیتتــان را دوســت نداریــد، 

 . خودتان را تغییر دهید
  بــرای دســتیابی بــه آنچــه تــا

کنون به آن نرسیده ایـد بایـد        
کسی شوید که تـا کنـون نبـوده         

 . اید
 امــروز تــصمیم بگیریــد بــه از 

جای آنکه قربانی تغییر باشـید      
 . استاد تغییر شوید

 
 خالقیت. ۵

 باشــید داشــته یــاد بــه مهــواره 

ــن ــروی مهمرتی ــه در   نی ــی ک خالق
زندگی مشا تأثیر می گذارد خـود       

 . مشا هستید

          مشا بسیار بـیش از آنچـه تـصور
. می کنید باهوش و خـالق هـستید       

اراده کنید که هـر روز هـوش و         
خالقیت خود را بیشرت از قوه بـه        

 . فعل در آورید
 ه بـــالقوه ـا یـــک نابغــــمشـــ

داد ایده هایی کـه     ـتع. دـهستی
می توانید بـرای پیـشرفت خـود        
ارائــه دهیــد حقیقتــًا ناحمــدود 

 . است
        به جای اینکه بازیچه شـرایط و

موقعیــت هــا شــوید، آفریننــده 
بـه  . شرایط مطلوب خـود باشـید     
فعـل  جای آنکه تأثیرپـذیر و من     

ــر   ــذار و مبتک ــید، تأثیرگ باش
 . باشید

 
 یادگیری مداوم. ۶

         حداقل شـرط الزم بـرای موفقیـت
در هـــر زمینـــه ای یـــادگیری 

 . مداوم است
        سه درصد از درآمدتان را بـرای

ــان   ــداوم روی خودت ــادگیری م ی
 .سرمایه گذاری کنید

 
۴ 

           هر روز یک سـاعت از وقـت خـود
را صرف مطالعه بـر روی زمینـه        

د در این صورت هـر      کاریتان کنی 
هفته تقریبـًا یـک کتـاب و هـر          

  کتـاب مطالعـه خواهیـد      ۵٠سال  

 را مشـا  موفقیـت  کـار  ایـن . کرد

 .کند تضمین می
 مطالــب مــورد یــادگیری مــداوم 

ــاری   ــوزه کـ ــاز در حـ  از نیـ

ضروریات اولیه موفقیت در کـار      
 . است

 
 انضباط فردی. ٧

  انــضباط فــردی یعنــی توانــایی
اری جمبور کردن خود به اجنـام کـ       

که باید در زمان معینـی اجنـام        
خواه مایـل بـه اجنـام آن        . شود

 . باشیم، خواه نباشیم
  بـردن  جهـت بـاال    در هر فعالیتی 

ــاد و    ــردی اعتمـ ــضباط فـ انـ
ــه     ــسبت ب ــا را ن ــان مش اطمین
ــان    ــایی هایت ــان و توان خودت

 . افزایش می دهد
     ــزایش ــت اف ــی در جه ــر تالش ه

انضباط فـردی و پـشتکار موجـب        
 احـرتام بـه     افزایش عـزت نفـس،    

خود و احـساس غـرور نـسبت بـه          
 . خود می شود

 
 
 
 
 
 
 

 
 

۵ 
 به نام خدا
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