
همه ي افراد موفق، آگاهانه یا ناآگاهانه از فرمول مشـابهی  )12
شـما هـم   . براي رسیدن به هدف هاي خود استفاده می کننـد 

دستور سـاده را بکـار   4خود این براي رسیدن به خواسته هاي
:بندید

فرمول موفقیت نهایی
روشـنی  (! دقیق باشید. بتدا خواسته خود را مشخص کنیدا) 1

).بیان نوعی قدرت است
).زیرا داشتن آرزو کافی نیست( دست به عمل بزنید) 2
ببینید نحوه عملکرد شما براي رسیدن بـه هـدف، مفیـد و    ) 3

فرضیه بـی ارزش، نیـروي خـود را    براي یک. ( موثر است یا نه
).بیهوده هدر ندهید

فرضیات و شیوه کار خود را آنقدر عوض کنید تا بـه هـدف   ) 4
قابلیت انعطاف ، باعث می شود کـه نظـرات تـازه اي    . ( برسید

).پیدا کنید و به نتایج تازه تري برسی
ــد )13 ــوش نکنی ــادي را فرام ــذت و ش ــیاري از . ل ــر بس درنظ

تـی بـه هـدف    قبه این معنی است که واشخاص، هدف گذاري
.            د از زنـدگی خـود لـذت ببریـد    توانید، آنگاه میبزرگی رسیدی

ا اینکـه ابتـدا بـه    ی به هدف برسیم، تاهیم با شادکاممی خوما 
. هدف برسیم  و آنگاه شادي کنیم

هر روز عمر خود به کـاملترین صـورت، اسـتفاده    سعی کنید از
در هر یک از لحظات حیات، موجود است شهدي را که . نمائید

. بچشید
ارزش زندگانی را با مالك پیشرفتهاي خود اندازه نگیرید، بلکـه  
به خاطر داشته باشید که جهت حرکت شما، مهمتر از نیل بـه  

. هدفهاي موقت است
جهت حرکت شما رو به کدام جانب است؟ آیا از هدفهاي خود 

گردید؟ آیـا الزم اسـت در   دور می شوید، یا به آنها نزدیک می 
شیوه هاي خود تجدید نظر کنید؟ آیا از زندگی خـود بـه طـور    

کامل لذت می برید؟ 

تغییري در یکی از    زمینه ها اگر پاسختان منفی است، هم اکنون 
.ایجاد کنید

اگر بخواهیم در زندگی خود به کمال رضایت برسیم، ایـن کـار   )14
ابتدا ببینیم چه چیـزي را بـیش از همـه مـی     : یک راه بیشتر ندارد

آنگاه  تصمیم و ) یعنی عالیترین ارزشها در نظر ما چیست(خواهیم 
.بگیریم که بر اساس معیارهاي مورد قبول خود زندگی کنیم

بزرگترین طراح زندگی شما، خودتان هسـتید، خـواه بـه ایـن     )15
ماننـد  تجـارب خـود را   . موضوع، توجه کرده و خـواه نکـرده باشـید   

پارچه بزرگی در نظر آورید که می توانید آن را مطابق هـر الگـویی   
نخـی بـه   و هر روز که می گـذرد  که دوست دارید، ببرید و بدوزید،

آیـا ایـن پارچـه را بـه صـورت       .و پود این پارچه افزوده می شودتار
پرده اي در می آورید تا در پشت آن پنهان شـوید، یـا اینکـه از آن    

دویی می سازید تا با آن به اوج ملکوت پـرواز کنیـد؟   قالیچه اي جا
آیا ایـن پارچـه را چنـان طـرح مـی کنیـد کـه خـاطرات مثبـت و          

نیرو بخشتان در مرکز این شاهکار، واقع شود؟
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اگــر اولــین تالشــتان بــراي رســیدن بــه هــدف، عبــث بــه )9
ــد؟ پاســخ    ــر دهی ــد هــدف خــود را تغیی ــا بای نظــر رســید، آی

ــت   ــی اسـ ــاً منفـ ــل   ! مطلقـ ــمندترین عامـ ــتکار، ارزشـ پشـ
کل دهنــده ي کیفیــت زنــدگی اســت و حتــی از اســتعداد شــ

بـه هـر حـال هـیچکس تـاکنون صـرفاً بـه        . نیز مهمتـر اسـت  
. علت داشتن عالقه به هدفی نرسیده است

آیـا ممکـن اسـت    . انسان بایـد خـود را متعهـد و پاینـده کنـد     
ــایی    ــایی ه ــنش و توان ــوقتی، بی ــک شکســت م ــر ی ــه در اث ک

ــه موف  ــی ب ــده حت ــیم کــه در آین ــدا کن ــري پی ــاي بزرگت قیته
! دست یابیم ؟ مسئله است

ــون ــه تالشــهاي ظــاهراً  اکن ــر"ب ــی ثم ــ"ب ته ي خــود گذش
ــه   ــه ایـــد؟ چگونـ ــا چـــه آموختـ بنگریـــد و ببینیـــد از آنهـ
می توانیـد بـا اسـتفاده از ایـن بینشـها چـه در زمـان حـال و         

چه در آینده موفقیتهاي بزرگی کسب کنید؟  
مقصــود واقعــی از هــدف ایــن اســت کــه ضــمن تعقیــب  )10

ــز     ــانی نی ــرد انس ــک ف ــوان ی ــه عن ــما ب ــیت ش ــدف، شخص ه
پــاداش واقعــی شــما شخصــیتی اســت کــه بــه . ســاخته شــود

.عنوان یک انسان پیدا می کنید
ــه        ــور خالص ــه ط ــد و ب ــرف کنی ــت ص ــایقی وق ــون دق اکن
ــد چــه     ــدفهاي خــود بای ــه ه ــراي رســیدن ب ــه ب بنویســید ک

ــیات  ــلتها، خصوص ــا و    خص ــرز فکره ــا، ط ــا، تواناییه ، مهارته
.عقایدي را در خود ایجاد کنید

هــدف نهــایی چیســت؟ شــاید ایــن باشــد کــه کــار       )11
. ارزشمندي انجام دهیم

ــران     ــه دیگ ــک ب ــراي کم ــی ب ــردن راه ــدا ک ــه  ( پی ــان ک آن
ــم  ــی داری ــه  ) صــمیمانه دوستشــان م ــی شــود ک در باعــث م

ــیم  ــراي کســانی کــه.همــه ي عمــر، احســاس ســعادت کن ب
بخواهند، وقـت، انـرژي، سـرمایه و نیـروي خالقـه خـود را در       
راه خیـر صــرف کننـد، همیشــه در ایــن جهـان جــایی وجــود    

.دارد

ئی شکست، ناشی از یک رشته تصمیمات جزهمانطور که 
یان گري و ابتکار، پشتکار و باست، موفقیت نیز ناشی از آغاز

.واضح عشق و محبت عمیق قلبی است
به سرعت تصمیم می گیرند و وقتی افراد موفق معموالً)6

ا درست بدانند به آسانی از تصمیم خود بر نمی کاري رانجام 
عکس، اشخاص شکست خورده معموالً دیر تصمیم بر. گردند

هر گاه . خود را به آسانی عوض می کنندو تصمیممی گیرند
!اي گرفتید آن را رها نکنیدتصمیم شایسته

اگر یک سـال دیگـر، بـه همـه هـدف هـاي خـود برسـید         )7
ــه       ــبت ب ــري نس ــه نظ ــت؟ چ ــد داش ــی خواهی ــه احساس چ
ــد     ــه خواهی ــدگی را چگون ــرد؟ زن ــد ک ــدا خواهی ــان پی خودت
ــل    ــا دالی ــن ســواالت باعــث مــی شــود ت ــه ای ــد؟ پاســخ ب دی

.قاطعی براي رسیدن به هدف پیدا کنید
بایــد کــاري را انجــام دهیــد، چگــونگی ا اگــر بدانیــد کــه چــر

از فرصـت اسـتفاده   .انجـام آن بـه آسـانی معلـوم خواهـد شـد      
کنید و چهار هـدف یـک سـاله خـود را مشـخص سـازید زیـر        

ک پـاراگراف شـرح دهیـد کـه چـرا      هریک از هـدف هـا، در یـ   
خود را مقید مـی دانیـد کـه ظـرف یکسـال بـه آن هـدف هـا         

.نایل شوید
. ا، شــرطی کـردن ذهــن اســت رمـز رســیدن بـه هــدف هـ   )8

ــد      ــته ای ــه نوش ــایی را ک ــدف ه ــار، ه ــم روزي دوب ــت ک دس
. بررسی کنید

آنهـا را در جـایی قـرار دهیـد کــه هـر روز چشـمتان بـه آنهــا        
مـثأل در دفتـر یادداشـت هـاي روزانـه، روي میـز کـار،        : بیفتد

در کیف پول یا روي آینه دستشویی که در هنگام اصالح 
راجـع بـه چیـزي فکـر     مـدام اگـر  به خاطر داشته باشـید کـه  

ــه ســوي کنیــد و افکــار خــود را روي آن متمرکــز ســازید ،  ب
. کنیدمی آن حرکت

))می افتدهر واقعه ابتدا به صورت رویاست ، آنگاه اتفاق (( 
کارل سند برگ

همه ي ما  در اعماق ..... همه ي ما رویاها و آرزوهایی داریم)1
نیم که داراي موهبت خاصی می خواهیم باور کروح خود
ایجاد کنیم، می توانیم به می توانیم تغییر و تفاوتی هستیم، 

طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را 
آرزوي شما چیست؟ شاید . به صورت دنیاي بهتري درآوریم

و رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال 
اگر آرزوي شما عملی می شد، وضع امروزي شما . نابودي است

چگونه بود؟ اکنون چند لحظه صبر کنید و در رویا و آرزوي 
خود فرو بروید و ببینید خواسته واقعی شما در زندگی 

چیست؟
دهیم، مالك نیستند، بلکه کارهایی را گاه به گاه انجام می)2

. ننده دارنداعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین ک
یین  همه ي اعمال ما کدام است؟ چه عملی درنهایت تعپدر 

ماست؟ پاسخ به این پرسش ي شخصیت و راه زندگانی کننده 
ي است که در لحظات تصمیم گیر. کلمه تصمیم نهفته استرد

.می شودسرنوشت ما رقم زده
د، قدرت تصمیم گیري شما هر چه بیشتر تصمیم بگیری)3

ن در اثر ورزش عضالت بدهمچنان که .شودبیشترمی
تصمیم گیري نیز با تمرین می شوند، قدرتنیرومندتر

.می یابدافزایش 
هاي خود پند بگیریم، ه باید خود را مقید کنیم که از اشتبا)4

اگر از . نه اینکه به خود بپیچیم و خویشتن را مالمت کنیم
یز آنها را خطاهاي خود درس نگیریم، ممکن است در آینده ن

.تکرار کنیم
شکست . منشاء واحدي ندارند، معموالًشکستموفقیت و )5

مثالً زدن یک تلفن، رفتن ( نتیجه ي خودداري از انجام عملی 
. است) یک کیلومتر راه یا اظهار عشق و محبت


