
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هک باشد، یم انیرانیا تیموفق شبکه نیبزرگتر ل،یکارن 

 مهفاط برسند، تیموفق به آن با اند توانسته یادیز یافراد

 کنکور 86رتبه نیحس محمد ،یکارشناس کنکور 11 رتبه

 شهمسر و میمر ارشد، کنکور  3 رتبه دهیسپ ،یکارشناس

 فروشگاه یانداز راه ریام مانتو، یدیتول یانداز راه

 الدیم ز،یتبر یساز تراکتور میت به وستنیپ وانی،کینترنتیا

 موارد نیا..... و ا،یتالیا در لیتحص مهسا صبا، میت به وستنیپ

  ند،ا دهیرس تیموفق به لیکارن با که بودند یافراد از گوشه

 .دیکن شروع لیکارن با را خود تیموفق دیتوان یم هم شما

 
 

 ریز نکیل یرو  موفق یها یلیکارن میت به وستنیپ یبرا

 .دیکن کیکل
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 زیر لینک روی کارنیل تلگرام کانال به ورود برای همچنین

 د.کنی کلیک
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http://movafaghtarin.com/landing/179

2_3.php 

 

اگر میخوای  بهترین هدیه ات را بگیری روی 

 لینک باال  کلیک کن

 

 

 

 

 

 

 فهرست

 مقدمه

 راز قدرت واقعی

 قدرت واقعی تغییر وتحول
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 نیروی ادمی

 اماده کن که بریمخود را 

 هویت خودت رو به روز کن

 حاال باید چکار کنیم

 روانشناسی خود باوری

 جور دیگه باید تغییر کرد

 راهکارهای طالیی برای ترک عادات بد

 

 

 

 

 

 مقدمه

شروع و سراغاز خوب برای هرکاری می تواند موفقیت و 

 .پیشرفت در ان کار را تضمین کند 

خود را باز می کنیم دوباره زندگی هم هرروز که ما چشم 

 .شروع به جریان افتادن است 
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وب است که شروع عالی برای ان طراحی پس چقدر خ

 .کنیم

شروع یک روز عالی می تواند خیلی از رویدادهای 

 .روزانه را تحت تاثیر قرار دهد 

برای داشتن روز عالی بهتر است که کارهای زیر را انجام 

 :دهیم 

غاز کنید و برنامه ریزی و اولویت بندی روزتان را با لبخند ا

انجام دهید و به دیگران هدیه دهید و بحث های استرس زا را از 

 .خود دور کنید روز خود را با شکرگذاری به پایان برسانید 

 کنمیک روز قشنگ و یک دل خوش را برایتان ارزو می 

 

 

 

 سخنی با دوستانم

بتوانم دنیا دلمشغولی های من به اینکه در حد خود 

 .رو زیستگاه بهتری بسازم 

عالقه من به اموزش و رشد این است که بهترین 

ابزارهای تغییررا در اختیار همگان قرار دهم و از 
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این سرچشمه می گیرد که خود من شاهد این رنج 

 .ها و رفتارها بودم و تحمل کردم 

اینو می دونم که در هر حرکت ما هرروز که از 

می  تواند گامی به سوی کسب زندگی می گذرد 

 .موفقیت طی شود 

فراموش نکنید که هنوز شخصیت ارمانی شما 

 .متولد نشده است 

و لذا هم ساز چرا که هنوز فردا هایی در راه است 

با زمان و زندگی می توانیم الگوهای شخصیتی 

 .خود را دگرگون کنیم 

کتاب الکترونیکی تهیه کردم که شاید بتوان به 

توصیه های این کتاب .زیزم خدمت کنم دوستان ع

میتواند کمک کند تا تصویر مطلوب خود را 

 .بیافزایید

 :راز قدرت واقعی در این است
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با تمرین کردن مداوم یاد بگیرید که چطور توانایی های 

خود را هدر ندهید و در هر لحظه ان ها رو بر یک نقطه 

 (جمیز الن.)متمرکز کنید

م که ترک عادت بد در هر فرد تصویری بسیار خوانده و شنیده ا

 .است از همه زندگی گذشته او 

عادت چیزی نیست جز مجموعه ای از رفتار ها ی که یک شبه 

حاصل نشده است و لذا یک شبه نیز نمی توان ان را دگرگون 

 .کرد 

شرط عادت بد این است که دقیفا باخودتان روبه رو شوید و 

ابی می کنید و کدام ویژگی را ببینید که خودتان را چگونه ارزی

 .بیشتر یا کمتر می پسندید

دوست من اینو بدون که بدون چنین ارزیابی از خود و 

 .مواجه با خویشتن هر کوششی نافرجام خواهد بود 

باور کنید که لیاقت بدست اوردن بهترین هارو را 

 و بشرطی که خودمان را بهتر از گذشته کنیم داریم 

بذار اینو برات بگم اگر زندگی نامه انسان های موفق را 

در اینترنت بخوانی در میابی که بزرگترین ابزار این افراد 

باورشان بوده یعنی باور کردن که می توانند بهترین باشند 

در همین ایران خودمان افراد خودساخته ای داریم مثال من 

از  دانشجوی رشته زبان رو می شناختم که االن یکی
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بزرگترین افراد و پیشگامان دنیای وب شده فقط بخاطر 

اینکه خودشو باور کرد و قانون جذب و کاینات رو جدی 

به کشور خودش  این باور کردن سرانجام خدمت گرفت و

اگر در اینترنت سرچ .شد زیرا دانش ایران را فراتر کرد

مالک سایت  کنی نام این شخص محمد امین عرفانی زاده

 .است اده دات کام عرفانی ز

انوشه . و متولد شهر مشهد درایران است ا : انوشه انصاری

همیشه عاشق فضا و فضانوردی و درپی راه یافتن به فضابوده 

اش به  به همراه خانواده( ۳۸۹۱) ۳۱۳۱وی در سال. است  

وی اولین فضانوردایرانی االصل دنیاست . آمریکا مهاجرت کرد

ارمین نفری است که هزینٔه سفر گرد و چه و اولین زن کیهان

او همچنین پس ازعبداالحد . است فضایی خود را پرداخت کرده

. زبان است مومند فضانوردافغان دومین فضانورد فارسی 

فضانورد »دهد درمورد خود از عنوان  انصاری ترجیح می

 .استفاده کند« گردشگر فضایی»جای واژٔه   به « همراه

 

 

دکتر مریم میرزاخانی، استادیار جوان  : مریم میرزاخانی

مغز برتر آمریکای  ۳۱، به عنوان یکی از «پرینستون»دانشگاه

مریم میرزاخانی . شمالی معرفی شد و به او لقب سد شکن دادند

از ( سال سوم و چهارم دبیرستان)  ۳۱و  ۳۱در سال های 
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ی فرزانگان تهران موفق به کسب مدال طالی المپیاد  مدرسه

در المپیاد  ۳۸۸۱شوری شد و بعد از آن در سال ریاضی ک

امتیاز مدال  ۱۴امتیاز از  ۱۳جهانی ریاضی هنگ کنگ با 

در المپیاد جهانی  ۳۸۸۱سال بعد یعنی .طالی جهانی گرفت

طالی جهانی را  ۳، رتبه ی ۱۴امتیاز از  ۱۴ریاضی کانادا با 

 .به دست آورد

در   روت ویث.معروف و مالک سایت ای بی است پیر امیدیار 

وی که جایگاه .بیلیون دالر برآورد شده است ۳/۳ ۴۱۳۳سال 

ثروتمندان جهان را به نام خود کرده است، رئیس و موسس  ۴۸

گاه مخصوص  اولین و معروفترین وب (e-bay) بی سایت ای

 ۳۸۸۹حراج و خرید و فروش اینترنتی است که تا آخر سال 

 ۹امالت و حدود میلیون دالر حجم مع ۳۱۱میلیون عضو  ۳/۴

 ۳۱۱۱این شرکت بیش از .میلیون دالر سود کسب کرده بود 

میلیون دالر سود  ۱۱۳میلیون مشتری ثبت شده و  ۱۳کارمند 

 .است داشته ۴۱۱۱خالص در سال 

 

 

 .باور کنید که فقط لیاقت بهترین هارو دارید

 

 قدرت تغییر و تحول 
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خود را به  هنگامی که مسئولیت کامل افکار و تصمیمات واعمال

 .عهده می گیریم تغییر رخ خواهد داد 

حقیقت این است که هیچ کس به غیر از خودتان نمی تواند شما 

 .را متحول کند و یا کنترل کند 

هرشخصی باید شخصا تصمیم بگیرد که می خواهد تغییر کند یا 

 .نه

وقتی بیاموزید به جای این که نگران  تغییر دادن دیگران باشید 

 .را صرف تغییر دادن خود کنید تغییر رخ می دهد وقت خود 

تغییر و تحول کار خیلی جالب است زیرا تغییر و تحول ممکن 

 .است به جستجوی اهداف و توانایی های جدید منجر شود 

هیچوقت نباید جنبه های منفی ان را در نظر گرفت یعنی ممکن 

ان است کار سخت به نظر برسد باید همیشه به جنبه های مثبت 

 .را  در نظر گرفت 

 

 <<دوست من  تو بخواه بقیه حل می شه>>

تغییر به باور نیاز دارد و باور به خواستن و خواستن به 

تالش و کوشش نیاز دارد و تالش و کوشش الزمه هدف 

 .داشتن است

 !پدر علم تجربه است 
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اگر فرد بتواند از تجربیات گذشته درس بگیرد و در نتیجه 

ش دوباره افزایش خواهد یافت و موفقیت جسارتش برای تال

 .های بعدی انگیزه ان فرد خواهد شد

اینو بدون خداوند از کسی که عادت بد خود را تغییر دهد و 

 .به پیشرفت و موفقیت  پافشاری می کند دوست دارد

 کجا؟: خودت رو اماده کن بریم

 

 برای متحول شدن *

 برای ایجاد پذیرش تغییرات *

باره شروع کردن در صورت برای پذیرش دو*

 .شکست

 !هویت خودت رو به روز کن

هیچ اهرمی قوی تر از از اهرم مدیریت در تغییر 

 .رفتار انسانی نیست 

تغییر خویشتن از نظر بسیاری از ما تقریبا امری غیر 

 و اینکه این قبیل جمالت به زبان می اوریمممکن است 
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نابود می عبارتی که ارزوهارو ( من این جوری هستم)

کند و همراه با این جمله مشکل دائمی و غیر قابل حل 

 .ایجاد می کند 

از خود بپرسید این عقیده را من از کجا اوردم و از 

 کجا در من پیدا شده است؟

شاید اکنون زمان ان رسیده که هویت خود را به روز 

 .کنید 

ایا این عقیده را اگاهانه انتخاب کرده اید و یا برایندی 

مجموعه نظرات دیگران و وقایع مهم زندگانی و از 

عوامل دیگری است که نااگاهانه وارد ذهنتان شده 

 است؟

Our post does not determine our present 

of future take action and claim your 

empowering identity and starting today. 

کنید  همت. گذشته ما تعیین کننده حال یا اینده ما نیست 

از همین . و هویت نیروبخش و تازه ای طلب کنید 

 .امروز اغاز کنید
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همه ما باید دیدگاه خود را نسبت به هویت و قابلیت 

هایی که داریم وسیع تر کنیم و باید اطمینان حاصل 

کنیم و برچسب هایی که به خود می زنیم ما را محدود 

در  بلکه به ما وسعت ببخشد و به نیکی هایی که.نکند 

 .درون ما است ایمان بیاریم 

همیشه هدف های انگیزه بخش برای خودمان تعیین 

 .کنیم

ردن من نه تنها باعث سالمتی من میشه  ورزش کمثال

 .بلکه باعث تناسب اندام هم میشه

 ترک سیگار من باعث زیبایی و سالمتی ام میشه

سحرخیزی من باعث میشه به همه کاره برسم و بدنم 

 .بیدار تر میشهورزیده تر و 

اگر زود بخوابم کمبود خواب ندارم و قدرت فکرم 

 .برای حل مشکالت بیشتر میشه

 باور کنید نیروی ادمی بیکران است

 .با باور هایی که محدودتان می کند مبارزه کنید 
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ایده های منفی روکه باعث پس رفتنتان می شود را 

مشخص کنید و طوری عمل کنید که انگار وجود 

 .یا درونی ندارند بیرونی 

ذهنتان را برای پیشرفت و موفقیت برنامه ریزی 

 .کنید و به این صورت که باور دارید که می توانید

ما مجبوریم برای رسیدن به موفقیت هدف داشته 

 .باشیم حال این هدف می تواند ترک عادت باشد 

انسان بدون هدف مانند کشتی بدون سکان است و 

 .می کند هرجا که باد برود حرکت

تصمیم بگیرید عاشق زیباترین و جالب 

 !ترین فرد زندگیت بشی یعنی خودت

پیش شرط دوست داشتن خودت داشتن تصویر مثبت 

 .از خود و پذیرش خود برای اینکه بهتر از قبل بشویم 

و بنابراین زمانی که تصویر مثبت داشته باشیم 

 بخواهیم بهتر از قبل باشیم در واقع خودمان را بهتر

دوست داریم در نتیجه ان انگیزه تغییر در ما بوجود 

 .می اید 
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با خویشتن پذیری مثبت است که مدیریت زندگی و 

طراحی امورمان را در اختیار می گیریم و همیشه 

خود را مسئول اعمال و رفتار و احساسات خود می 

دانیم و در جهت موفقیت بیش تر و حرکت نتایج بهتر 

طرفی نقاط مثبت خود را تقویت  گام بر می داریم و از

می کنیم و ان سوی دیگر به درمان و رفع کمبود ها و 

 .نقاط منفی خود می پردازیم

 تصویر مثبت از خود  

 پذیرش خود 

 دوست داشتن خود و دیگران

 تقویت نکته های مثبت و رفع کمبودها

 خود را موظف به تغییر کردن

به  با تصویر و خودپنداری مثبت است که ایمان

خود و توانایی استفاده از قدرت درونی مان بسیار 

باال می رود و به فردی کارامد تر و موثر ترو 

ثمر بخش تر تبدیل می شویم و به سالمتی روانی 

 .و جسمانی واقعی دست می یابیم
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برعکس ان تحت تاثیر تصویر ذهنی منفی از خود 

هرگز از افکار و عملکرد و احساسات خود عمیقا 

می شویم و همواره خود را نفی کرده و راضی ن

 .نمی پذیریم که تغییر کنیم
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تغییر شادترین و جادویی ترین بخش 

 .تجارب زندگی است

شکی نیست که شما گذشته تان نیستید و گاهی بخشی 

از این که شما چگونه خودت رو تعریف می کنی 

 .ریشه در گذشته ات دارد 

Be aware:whatever you consistently 

attach to the words (iam) you will 

become. 

توجه داشته باش هر انچه پیوسته به عبارت من هستم 

 .پیوند دهید همان خواهد شد

هویت شما چیزی به جز قضاوت درباره شخصیت شما 

نیست و پس تصمیم بگیرید قضاوت خودتان را عوض 

 .کنید و برچسب های بد را بکنید

ز خود تصویر منفی داریم  تحت تاثیر تصویر وقتی ا

منفی بیشتر رویا ها و تخیالت ما و حتی انرژی ما 

بصورت ناخود اگاه در  مسیر منفی  قرار می گیرد و 

همواره منتظر کمبود ها و موانع و مشکالت و بیماری 

 .هستیم...... و فقر و
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در حالی  که وقتی تصویری مثبت از خود داریم یا 

 :نه این تصویر را در خود افریده باشیمحتی اگاها

انرژی و قدرت خالقیت و نیروی تخیل ما در مسیر 

مثبت بکار می افتد و در مسیر شادابی و تندرستی و 

زیبایی و ارامش و ایجاد رابطه دلخواه با خود و 

دیگران و عشق و محبت و ثروت و توانگری و 

سته در هر زمینه ای که مثبت و شای ......موفقیت و 

 .باشد قرار می گیریم

 حاال باید چه کار کنیم؟

باتوجه به اینکه خود ارزیابی و اولویت ها و ارزش ها 

و ارزوهای فعلی تحت تاثیر تصاویر ذهنی هستند که 

ریشه های ان به قبل ها برمی گردد و با عنایت به 

 .اینکه این تصاویر در مغزمان ضبط شده 

تغییر داده و اثر ان برای اینکه این تصاویر ذهنی را 

 :را به حداقل برسانیم باید

احساس و اندیشه خود را نسبت به ان تغییر دهیم و از 

تکنیک ها و روش های موفقیت مانند تلقین های مثبت 

به خود یا پرسش های مثبت از خود و تصویر ذهنی 
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بهره جسته و تصاویر ذهنی جدید در خود ... مثبت و 

در مسیر خویشتن پذیری  بوجود بیاوریم تا خود را

واقعی و دوست داشتن واقعی خود و خود باوری 

 .واقعی و اعتماد به نفس واقعی قرار دهیم

 به سوال من پاسخ بده

 خودت رو دوست داری؟

اگر تمام جهان را هم زیر پا : ضرب المثلی می گوید

که برای بگذارید هرگز کسی را پیدا نخواهی کرد 

 .خودتان باشدعشق ورزیدن  مستحق تر از 

عشق ورزیدن را می بایست از خود شروع کنید چون 

 .شما می خواهید بهترین باشید درزندگی 

پس سعی کن اگر خودت را دوست داری و عادت های 

بد خود را کنار بگذار و ان را تبدیل به عادت های 

 .مثبت و سازنده کن 

اگر خودت رو دوست داری هر روز صبح با مهر و 

خود از خواب برخیز و خود را تحسین  عشق نسبت به

 .کن

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


با توجه به اینکه تصویر ذهنی مثبت ما را خوشحال 

می کند و از نظر روانی و عاطفی در انگیزه و 

 .پیشرفت ما بسیار سودمند است 

 سعی کنیم باورهای غلط احساسات مان را تغییر دهیم 

فکر خود را تغییر دهیم و با بدبینی و افکار مسموم 

 .ه کنیم تا زندگیمان متحول شود مبارز

هرگز به خود نگوییم که زندگیمان همین است و تا ابد )

 .(ادامه دارد

بیایید با بازنگری در نحوه تفکرو احساس مان 

 :زندگی خود را متحول کنیم

 روانشناسی خود باوری

مجبوریم همان گونه احساس کنیم و باشیم و :باورهای غلط

 .انتخاب دیگری نداریم

برخالف تصور انتخاب های متعددی داریم و :رهای درستباو

 .پس انتخاب می کنیم این مثبت اندیشی را نشان می دهد

اشخاص یا چیزهای دیگر سبب می شوند که :باورهای غلط 

 .احساس خوب یا بد درما ایجاد کنند
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نباید افراد یا چیزهای دیگر مدیریت احساسمان :باورهای درست 

 .را در دست بگیرند

 قدرت تمرکز و معماری فکر

بیاییم روش فکرکردمان را نسبت به خود تغییر دهیم 

وبررفتارهای خویش متمرکز بشیم و انوقت احساس و 

افکارمان نسبت به زندگی تغییر می کند و همه چیز عوض 

 .خواهد شد

ما معمار زندگی خود هستیم و می توانیم زندگی عالی با 

 .برای خود ایجاد کنیم  اندیشی مثبت خود بهتغییر رفتار

 فواید خودباوری

خود شکوفایی است و با خود باوری خودباوری زمینه ساز

از نظر ذهنی و روانی احساس راحتی کرده و خود را ان 

گونه که هستیم می پذیریم و باور داریم که می توانیم بهتر 

البته این تغییر با کنار گذاشتن عادات نامناسب از قبل باشیم 

شود و می توان از استعدادهای خودمان در  حاصل می

 .جهت بهبود در رفتار و دیگر عیوب نهایت استفاده راکنیم

 

همیشه نو اندیش باشیم و وجودمان را به رشد و تحول گره 

بزنیم و روابط اجتماعی خود را گسترش دهیم و به دیگران 
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احترام متقابل بگذاریم و این را بدانید سازگاری ما حل 

مسائل و تسلیم شدن نیست و بلکه سکوی پرش و شدن در 

 .اماده شدن برای حرکت بعدیمان است

این را بدان که پایه و اساس کار ما تفکر و اگاهی و تعادل 

 .و خود کاوی و خودباوری است

در هر شرایطی زندگی طبیعی مان را حفظ کرده و می 

کوشیم ضمن بهره بردن از مواهب زندگی توانایی هایمان 

شناسیم و ان را رشد دهیم و به قله سربلندی و را ب

 .خودباوری و شکوفایی بیشتر نزدیک شویم

 جوردیگر باید تغییر کرد

هم اکنون زمان ان است که عادت های منفی و نادرست را 

با عادت های سازنده و دقیق جایگزین کنیم و می توان با 

 کسب اگاهی بیشتر نسبت به ان چه که انجام می دهیم و با

 .انتخاب راه های سودمند در رفتارمان تغییر ایجاد کنیم

فردی که نهایت کوشش خود )اینو در نظر داشته باش که 

 (را در شناخت خود می کند دیگر شخص پیشین نیست

 این هارو از تجربیات خودم براتون می گم

خود من مشکالتی داشتم و برای رفع ان این راه ها 

 رو امتحان کردم

www.takbook.com

https://telegram.me/karnil
www.karnil.com


 .کردم خود مشکل و عیب را شناسایی کنمتالش (الف

به مضرات و اثرات نامطلوب عیب مورد نظر پی بردم (ب

 .و ان را پیش خود مجسم کردم

به وجود معایبی که سد راه موفقیتم بود ند و اطمینان (ج

 .یافتم و قبول کردم که معایب را دارم

وپس از این مراحل که به شناخت معایب خود رسیدم و به 

قایق زندگی دریافتم که باید ان را از زندگی خود عنوان ح

 .رفعشان کنم و اقدام به ترک ان گرفتم

 :شعار من در زندگی این بوده است 

 (باید با موانع و مشکالت بجنگم و بر ان ها غلبه کنم)

پس از یادداشت برداری و به نظم در اوردن مشکالت 

و معایب خویش و با توجه به توصیه ها و پیشنهاد 

هایی که از مطالعه کتاب ها یی که به خاطر داشتم و 

 .بطور جداگانه به یکایک انها پرداختم 

 <<درپیش گرفتن این شیوه خود مزایایی داشت>>

برای رفع هر مشکل باید وقت صرف می (الف

 .ردمک
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هرموفقیتی که نصیبم می شد روحیه ام را (ب

تقویت می کرد و اراده ام برای حل مشکالت باال 

 .می رفت

از بین بردن این عادات بد موقتا من را دچار (ج

بحران های شدید روحی  کرد و فشار های عصبی 

 .که نزدیک بود از خود بیزار بشم 

ونه اما پایبندی به اهداف و موفقیت ها مرا از هرگ

 .ناامیدی دورساخت

 دوست عزیزم

باید این نکته را خدمتت عرض کنم که رفع 

مشکالت رفتاری صرفا مستلزم اگاهی از ان 

 .نیست و بلکه باید دست به عمل زدو تمرین کرد

رفتن به ورزشگاه و به تماشا نشستن ما را : مثال 

ورزشکار نمی کند و تا خود به تمرین نپردازیم کاری 

حل مشکالت و معایب ما نیز بدین .ه ایم از پیش نبرد

 .گونه هست 
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با خودشناسی و تمرین مداوم از مخمصه نجات می 

 .یابیم و به حقیقت وجودیمان نزدیک می شویم

خسته (باید و نبایدها)از ان جا که قصد ندارم شما را با 

کنم ولی به عنوان یک مربی  و مشوق به شما می گم 

در جهت تحول و نیروهای که فقط خودمان می توانیم 

 .درونیمان گام برداریم 

این سه گام در جهت سرعت بخشیدن به بهبودیم بسیار 

 :موثر بود

 نوشتن(الف

نخستین اقدام نوشتن معایب و مزایای وجودم در صفحات 

جداگانه و مقایسه ان ها بود و متاسفانه پی بردم که کفه 

جای  ترازو به نفع معایبم سنگینی می کند و اما به

سرخوردگی و نا امیدی به خود اینگونه دلداری دادم که پس 

از رفع این مشکالت و حصول بهبودی و نیرو به کفه 

محاسن منتقل می گردد و در صورت تالش و مداومت و 

مقاومت محاسنم بیشتر و در نتیجه  سنگینی ان نسبت به 

 .کفه معایب بیشتر می شود 

یایی ام را بیشتر کرد خوشبینی و مثبت اندیشی امید و پو

واز نوشتن های پی در پی و مقایسه ویژگی های خوشایند 
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و ناخوشایند خویش هراسی نداشتم و همواره اقدامات الزم 

را برای رفع ان انجام می دادم و در مکان های قابل 

 .دسترس قرار می دادم

 تکرار(ب

در همه اوقات شبانه روز لزوم اقدامی جدی برای رفع این 

 .را باخود تکرار می کردم معایب

باور داشته باشید که وجود این ناهنجاری ها موجب حقارت 

من شده بود و اینو تکرار می کردم که اگر قادر به غلبه ان 

باشم عالوه بر تحول و تعالی اندیشه و افکار در رویارویی 

 .با مسائل زندگی به پیشرفت های علمی نیز خواهم رسید

با اگاهی به معایب خود در روند شایان ذکر است که من 

خود کاوی به این نتیجه رسیدم که با چه دوستان صبورو 

شکیبایی سروکار دارم که برغم این نارسایی ها ی رفتاری 

مرا تحمل کرده و می کنند زیرا انسان قبل از ان که پای 

در وادی خودسازی و تزکیه نفس بگذارد نمی داند که 

 .دارای چه معایبی است 

براین باید از دوستان و نزدیکانش ممنون باشد که در بنا

 .مراوده با او سازگار بوده اند

 تلقین(ج
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هرشب قبل از خواب ویژگی های رفع این معایب را با 

خود تلقین می کردم و روز ها نیز از این کار قافل نمی 

شدم و همچنین با تمرکز بر خصلت های خوب خویش 

این احساس رضایت از خود و روحیه ام را قوی می کردم 

به من در شناخت نارسایی های دیگر و نهایتا حل انها 

 .کمک می  کرد

مرکز ثقل خود را به درون خویش 

منتقل کنید و ان گاه در ارامش مطلق 

 .فرو خواهید رفت

قبل  از انکه از شیوه های عملی کتابم استفاده کنم روش 

کردم مانند های نادرستی را در پیش گرفتم و سعی می 

اشخاص نااگاه و قلدرکه فقط زور در چنته خود دارند به 

جنگ مشکالت بروم و به این ترتیب که برای رفع هر 

عیبی نخی به انگشت کوچکم می بستم و تا زمانی که 

 .مشکل ظاهرا رفع نشده بود بازش نمی کردم 

این را بدون دوست من تنه راه درمان عادات پیدا کردن 

های ان است و مشکالت و نارسایی ها اگر اساس و ریشه 

به طور بنیادی حل نشود پس از مدتی کوتاه دوباره به 
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سراغمان می اید و باید در پی علت های ناخود اگاه و خفته 

 .در ذهنمان باشیم تا به درمان اصولی نایل شویم

 

برخی عادات را می توان با کمک اراده به کنترل در اورد 

ی عمیق تر از انند که با اقدامی و اما مشکالت رفتار

 .سطحی برطرف گردد

بدین ترتیب مراحل فوق یعنی نوشتن و تکرار و تلقین تاثیر 

خود را گذاشت و مرا از زندان خودساخته و البته نسبی 

 .رها ساخت 

این پیروزی به نشاطم اورد و اشتیاق به پیشرفت و موفقیت 

ین معایب و را در من چند برابر کرد و با رفع تدریجی ا

روحیه ام قوی تر و اراده ام استوارتر و این ناهنجاری ها 

خود نه تنها در زندگیم بلکه اعتمادبه نفسم را بسیار باال برد 

 .و بر اقدامات بعدیم تاثیر گذاشت

رفتاری است که به صورت پایدار در "اینو بدون که عادت 

ما شکل گرفته و به طور منظم و مکرر و خودکار در ما 

 .بروز می یابد

عادت خوب به ما کمک می کند که کمتر فکر منفی کنیم و 

 .فعالیت های روزانه مان را به سرعت انجام دهیم
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اما از سوی دیگر عادت بد می تواند تجارب ناخوشایند و 

 .گریز ناپزیر برای برخی از ما ایجاد کند

 ...جنجال به پا کردن و پرخاشگری و سیگار کشیدن و:مثال

ها نمونه ای از عادت های  ناخوشایند است که ما سعی این 

می کنیم از ان رها شویم و همانطور که قبال گفتم باید به 

اگر واقعا تصمیم به ترک عادات ناپسند خود .ترک انها مقید شد

 .دارید به شما راهکار هایی می دم که امیدوارم مفید باشد

 راهکارهای طالیی ترک عادت های ناپسند

 

 یم جدی به تغییر بگیریدتصم(1

یکی از بارز ترین علل شکست در برخورد با عادت های 

ابتدا باید مشخص کنید که چرا .ناپسند مصمم نبودن است

 .می خواهید این عادت را از زندگی خود حذف کنید

روی کاغذ دالیل خود را بنویسید و بنویسید که بعد از ترک 

تغییر دادن این عادت زندگی تان چه تغییر خواهد کرد و 

این مرحله گام اول ترک .عادت برای شما چه سودی دارد

 .عادات ناپسند است

 .اگاهی تان را نسبت به عادت بد باال ببرید(2
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اگاهی عامل بسیار مهمی در فرایند ترک عادت بد است و 

یک رفتار را نمی توان تغییر داد و مگر اینکه درباره ان 

است بدانید که عادت ها به بهتر .به اگاهی و شناخت برسیم

تدریج و تقریبا نااگاهانه شکل می گیرند و ترک ان ها هم 

باید ارام و بتدریج اما اگاهانه انجام پذیرد و یک شبه انتظار 

 .تغییر و تحول از خود نداشته باشید

بهتر است محرک اصلی یک عادت را جستجو کنید و 

بروز این به دریابید چه چیزی و چه فرد یا چه موقعیتی 

رفتار خاص در شما منجر می شود و سپس به زنجیره 

رفتار و عوامل که به بروز ان در  شما منجر می شود 

 .توجه کنید 

با این علم در مرحله بعدی شما خواهید توانست از تکرار 

 .عادت پیشگیری کنید 

 .همه چیز را بنویسید تا به طور دقیق درباره ان تحقیق کنید

 .تان را توصیف کنید عادت نامناسب(3

شرایط و احساسات و عواطف تان را قبل و حین بروز 

عادت بد بنویسید تا ببینید در این جریان در ذهن شما چه 

 .می گذرد

 برای  این کار باید ان عادت بد را توصیف کنید 
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عادت مورد نظر را در ذهن خود تجسم و سوال هایی 

 درباره ان طرح کنیدو پاسخ دهید

مثال در یک فاصله زمانی مشخص مثال در یک هفته برای 

ویک روز و یا یک ساعت این عادت چند بار اتفاق می 

 افتد یا عادت در چه زمانی اتفاق می افتد

نوشتن این جزئیات بسیار موثر بوده چون باعث می شود 

اگاهانه و هوشیارانه تر بر تمام شرایط مربوطه تسلط پیدا 

 .کنید

ه به این دلیل است که بدون ان شکست تاکید بر این مرحل

روشن بودن " می خورید و حتی تنها با کمک همین 

 .موضوع می توانید تا حدی برعادت خود غلبه کنید

 جایگزین مناسب پیدا کنید(4

وقتی زمان و دلیل بروز یک عادت بد را شناختید مرحله 

بعد پیداکردن جایگزین موقت یا دائم برای ان است 

شرایط دائم صدایتان را صاف می کنید پاسخ  اگر در:مثال

چون جایگزین ان این است که ارام عمل دم را انجام دهید 

انجام این کار و صاف کردن صدا بطور همزمان ممکن 

نیست یا اگر هنگام اضطراب و عصبانیت فریاد می زنید و 

 .این بار سعی کنید که ارام باشید یا نفس عمیق بکشد
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 بگیریدخطاها را نادیده (5

اگر عادت بد را اگاهانه یا نااگاهانه تکرار کردید از تصمیم 

ترک ان منصرف نشوید زیرا لغزش در حین ترک عادت 

ولی به خودتان قول بدهید که باید بهتر .امری طبیعی است"

 .از قبل باشید و به مسئولیت قولتان پایبند باشید

 مشورت کنید(6

پیش و پس  از شروع به ترک عادت از مشاوره دیگران 

مخصوصا افراد اگاه یا افرادی که تجربیاتی مانند شما 

به طرز مثبت در صحبت کردن .داشته اند استفاده کنید 

مورد مشکالت و سختی های ترک عادت به تحمل ان ها 

 .کمک می کند

روی چند عادت به صورت همزمان تمرکز (7

 نکنید

ما چند عادت داشته باشید که می خواهید ان ممکن است ش

ها رو ترک کنید باید بدانید که مدیریت ان ها در کنار هم 

یکم کار چندان اسانی نیست و بهتر است زمان بندی داشته 

باشید و ابتدا از عادت هایی شروع کنید که نیاز است زود 

 .تر ترک شوند و روی ان ها تمرکز کنید
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 گذاریدبرای خود یاداور ب (8

هنگام ترک عادت گاهی از مسیر خارج می شوید بدون 

 برای جلوگیری از فراموشی باید.انکه متوجه شوید

در این شرایط برای خود یاداور بگذارید و فهرست دالیل 

ترک عادت را یاداوری کنید مثال در موبایل خود یا نت 

 .های کوچک به همراه داشته باشید

 به خودتان جایزه بدهید(9

یکی از روش هایی که می تواند شما را به پایان امیدوار 

 .کند این است که برای خودتان جایزه در نظر بگیرید

روز از  31روز یک جایزه و بعد از  11برای :برای مثال

 ترک عادت یک جایزه بزرگتر

 .این کار انگیزه شما رو باال می برد

 .خواسته های بزرگ نشان دهنده شخصیت بزرگ است 

خود را باور کن و انسان ها به دنیا می ایند که تغییر  پس

 .کنند و موفق شوند

این را بدان که روئیا چیزی نیست که شب ها در خواب 

 .ببینی و بلکه  روئیا چیزی که نمی گذارد به خواب بری
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و اینکه بعضی ها به موفقیت های بزرگ دست می یابند 

 .زیرا اداب تغییر را می دانند 

کننده این است که دیگران هم می توانند موفق  علم اثبات

بشوند و پیروزی متعلق به ان هایی است که بیشترین 

 .پشتکار را دارند 

همه پیشرفت های انسانی با یک تصمیم اغاز شده است و 

زندگانی شما از لحظه ای تغییر می کند که تصمیمی تازه و 

 .صحیح بگیرید وبه ان وفادار باشید

شما هم می دانید که می توانید در یک لحظه من می دانم و 

قدرتی را در خود به وجود اورید که زندگی تان متحول 

 .شود و فقط به شرطی که خود را باور کنید

 

Your life doesnot get better by chance  

It gets better by change. 

دوست من بازم خدمتت عرض می کنم که هنگامی که 

افکارمان و تصمیمات خود را به عهده می مسئولیت کامل 

 .گیریم تغییر رخ می دهد

حقیقت این است تنها راه رهایی از افکار نه چندان خوب و 

ناپسند تغییر ادمی است و این نیروی بیکران باعث تحول و 
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متحول کردن فرد می شود و در هر شخصی باید تصمیم 

 .بگیرد که می خواهد تغییر کند یا نه 

ورهایی که در راه موفقیت محدودتان می کند همیشه با

مبارزه کنید و ایده های منفی که باعث پسرفت می شود را 

مشخص کنید و طوری رفتار کنید که انگار وجود بیرونی 

 .یا درونی ندارند 

ذهنتان را برای موفقیت و رسیدن به اعتماد خود برنامه 

نید ریزی کنید و به این صورت که باور دارید و می توا

موفقیت خود را در ضمیر ناخود اگاه خودتان به تصویر 

 .بکشید 

همیشه انرژی مثبت را در خود 

 .پرورش دهید

Trust yourself then your life will be 

beautiful and you will know how to live. 

ه بدانید که موفقیت در زندگی از ان شماست و فقط ب

ن خارق العاده ها رو شرطی که به خود اعتماد کنید و ا

بسازیم و همت عالی کنیم تا در هر زمینه ای پیشرفت کنیم 

 .بعد از ان با تغییر خود زندگی زیبا تر خواهد شد
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  دیکن شارژ را خود زهیانگ  روز هر لیکارن تلگرام کانال در   
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