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قانون جهت

ـ  افراد موفق در هر زمینه ي زندگیشان  .دهدف و جهـت دارن
توانایی شما در مشخص ساختن اهداف شفاف و ویـژه، در هـر   

می شـما را بـیش   زمینه ي زندگی تان سطح موفقیت و شادکا
. تر از هر مهـارت یـا خصوصـیت دیگـر تضـمین خواهـد کـرد       

نقطه ي آغـاز  شفافیت مطلق درباره ي آن چه که می خواهید 
هر چه بیش تـر در مـورد اهـدافتان    .تتمام کارهاي بزرگ اس

شفاف تر و متمرکز تر باشید، اتخاذ تصمیم هاي بهتر در مـورد  
قتتان آسان تـر خواهـد   تقدم هاي کاري و استفاده ي بهتر از و

هر چه بیش تر وقتتان را صـرف اهـداف مهـم تـر بکنیـد،      . بود
بیش تر کـار انجـام خواهیـد داد و از کارهایتـان بهتـر نتیجـه       

هر چه موفقیت بیش تري به دسـت آوریـد، در   . خواهید گرفت
مورد خودتان احساس بهترین خواهید داشت، بیش تر احساس 

اسـتار موفقیـت بـیش تـري     برنده هـا را خواهیـد داشـت و خو   
خواهید بود و در خودتان احساس ابهت و قدرت فوق العاده اي 

.خواهید داشت
تکلیفتان را به خوبی انجام :تقانون آمادگی این اسنتیجه ي

موفقیت هاي بزرگ اغلب .دهید تا به سرمنزل مقصود برسید
در حقیقت، . با توجه زیاد به جزئیات کوچک به دست می آیند

ی دقتی می تواند همه چیز را خراب کند و روي همه یک ب
.چیز باید حساب کرد

عمل کردن . عمل بدون تفکر علت اصلی هر شکستی است
پیش از تفکر درباره ي جزئیات و نتایج احتمالی آن ها به نظر 

البته، . می رسد علت بنیادي اکثر شکست هاي زندگی باشد
نبال تفکر دقیق و عکس این مطلب، آن است که عملی که به د

این .برنامه ریزي کامل باشد دلیل هر موفقیت بزرگی است
بدان معنی نیست که اگر پیشاپیش کامالً برنامه ریزي کنید به 
طور خودکار موفق خواهید شد، بلکه به این معنی است که اگر 

.شما فکر و برنامه ریزي نکنید شکست می خورید
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قانون تالش
و کامیابی هاي شایسته مرهون سخت کوشی تمام موفقیت ها

هیچ چیز به اندازه سخت کوشی موجـب افـزایش   .انسان است
افـرادي کـه   . اعتبار و توجه بیش تر مقام مافوق شما نمی شود

در محــیط کــار از لحــاظ کمــک کــردن بــه شــما پــیش قــدم 
می شوند، دوست دارید نسبت به افراد دیگر برایشان بیش تر و 

.دنیککار سخت تر
:نتیجه ي قانون تالش این است

تمام موفقیت هاي بزرگ مرهون تالش مداوم، بسیار سـخت و  
دراز مدت در یک جهـت واحـد و بـه سـوي هـدفی مشـخص      

پیوسته باید از خودتان سؤال کنید، چـرا مـن بایـد    .می باشند
تالش کنم؟ و چگونه باید تالش کنم؟ فقط سخت کـار کـردن   

بایــد روي . دن کــافی نیســترطــوالنی کــارکايیــا ســاعت هــ
شـما را بـه   هدف ها و فعالیت هاي بسیار ارزشمند کار کنید تا 

.مهم رهنمون کنندسوي هدف هاي با معنی و

هر چه سخت تر کار کنی، سـعادت و خوشـبختی بـیش تـري     
به نظر می رسد که توانـایی شـما و سـخت    . نصیب خواهد شد

س را به روي شـما بـاز خواهـد    کار کردن، درهاي فرصت و شان
کرد و همه جـور افـراد و منـابع را کـه حتـی تصـورش را نیـز        

سخت کوشی نداشتید به کمک شما خواهد آورد تعهد شما به 
می کند که در اطراف شما میدان نیرویی از انرژي مثبت ایجاد

را در می کند و فرصت هاي بـیش تـري  افراد مثبت را جذب
.دآورمیزندگی تان به وجود

باید این نکته ي ساده و مهم را دوباره بگوییم هر چه بیش تـر  
قـانون سـبب و اثـر    . در زندگی بکارید، بیشتر درو خواهید کرد

.اگر باد بکاري طوفان درو خواهی کرد. قانونی مطلق است

قانون خدمت 
مزد و پاداشی که در زندگی می گیري نسبت مستقیم خواهد 

فقط با خدمت . یش خدمتی که به دیگران می کنداشت با ارز
ی سازیم و هم کردن به دیگران است که هم زندگی خود را م

حال این خدمت به هر . می بخشیمبه زندگی خود مفهوم 
ا همه ي ما به هزاران و میلیون ه. طریقی باشد فرق نمی کند

می خوریم، لباسی ر وابسته هستیم به خاطر غذایی که نفر دیگ
که می پوشیم، خانه اي که در آن زندگی می کنیم و عوامل 

. می سازده زندگی ما را لذت بخش و ارزشمنددیگري ک
وظیفه ي اصلی به عنوان اعضاي جامعه این است که بهترین 

طریق راه براي مشارکت دادن خودمان در بافت جامعه را از
.خدمت کردن به دیگران پیدا کنیم

اگر بخواهی ثروتت را زیاد :تاین اسخدمتقانوننتیجه ي
هر چه بیش تر . یید بر کیفیت و کمیت خدمتت بیفزایکنی، با

هر کس که در . یبیش تري درو می کنبذر بکاري، محصول 
سازمانی وظیفه اي به عهده دارد، در درآمد حاصل از فعالیت 

وقتی قانون پاداش و قانون . ي آن سازمان نیز نقش دارداقتصاد
خدمت را با هم ترکیب کنید کلیدهاي مخصوص به دست 
آوردن هر چیزي را که واقعاً در زندگی بخواهید به دست 

که کاشته اید، برداشت خواهید دقیقاً همان قدر. خواهید آورد
وقتی خودتان را کامالً وقف خدمت به مشتري ها، . دکر
می کنید، تازه معنی و یستان، کارمندانتان، همکارانتانئر

واقعاً احساس می کنید . مفهوم هدف و خدمت را می فهمید
دروقتی ببینید. دنیا ایجاد می کنیدکه تغییري بنیادین در 
ي بهتري می گیرید، مساعدت و مقابل تالشتان، نتیجه

باز همکاري خود را افزایش خواهید داد و روي خودتان حساب
وقتی از ته قلب بهتر از هر کس دیگر به . خواهید کرد

مشتري ها خدمت می کنید و آن ها را شادمان و راضی 
می سازید، می توانید بر آینده تان کامالً کنترل داشته باشید و 

.قرار خواهید دادعالیزندگی شغلی و مالی را در مسیر 

انون پاداش ق
می دهی، یشه پاداش کامل هر کاري را که انجام تو هم

هر آن چه (آن کار چه مثبت باشد و چه منفی . می گیري
دراز در دنیا عدالت کامل، حداقل در)بکاري همان بدروي

. هر چه که بکاري همان را درو خواهی کرد. مدت، وجود دارد
اگر بخواهی کیفیت . می گیريهر چه بیش تر بدهی بیش تر

کمیت درآمدت را زیاد کنی، باید کیفیت و کمیت سهم خود و 
توانی هر تو می: استاینتفسیر قانون پاداش. را افزایش دهی

چیزي را که می خواهی، داشته باشی به شرط آن که به اندازه 
ي کافی به دیگران کمک کنی تا بتوانی آن چیزي را که می 

سیر دیگري از قانون پاداش تعبیر و تف. خواهی به دست آوري
قانون سبب و اثر است، قانون کاشت و برداشت، است که می 
گوید که بشر همان محصولی را برداشت می کند که کاشته 

از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز . ( است
این قانون در سرتاسر تجربه بشري رسوخ کرده است و ) جو 

ا و شادي ها و غم بیانگر بخش اعظم موفقیت ها و شکست ه
. ها می باشد

)اضافه کاري( قانون کار زیاد 
اگر همیشه بیش از مقداري که مزد می گیري کار کنی، 
همیشه بیش از آن چه اکنون گیرت می آید به دست خواهی 

براي این که موفقیت روز افزون به دست آوري، باید .آورد
لت فراتر همواره دنبال فرصت هایی باشی تا از نیازهاي شغ

شما در به خاطر این اصل، آینده ي شما نامحدود است. بروي
هر روز و به هر نحو می توانید ، هر کاري که انجام می دهید

فرصت هایی می توانید همواره به دنبال  . یدبیش تر کار کن
تنها .دباشید که بیش از حد انتظار وظیفه خود را انجام دهی

صول برداشت کنید، باید بذر راه این که بتوانید بیش تر مح
تنها راه این که درآمد بیش تري داشته . بیش تري بکارید

باشید این است که باید ارزش کارتان را افزایش دهید و نتایج 
.بیش تر و بهتري بگیرید


