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 موفقیت مدار در قرارگیری انگیز شگفت رمزهای و راز

 ملموس نتایجی با قدرتمند و ساده اصولی

 

 ذهن خود را مهیای کسب موفقیت کنید

  می جادای شما در را موفقیت به دستیابی زیربنای و ذهنی چهارچوب موفقیت، مورد در شما دیدگاه و نگرش

 قیتتانموف مسیر که یابند آن به ورود اجازه افکاری تنها که کنید اداره و کنترل ای گونه به را خود ذهن. کند

  .بود خواهد کامیابی و موفقیت مورد در قدرتمند ذهنیت داشتن همان این و سازند هموار را

 هرآنچه. زندب رقم را هایتان شکست شرایط یا فراهم برایتان را موفقیت کسب زمینه تواند می شما طرزتفکر

 و کرف حالت به بستگی شما موفقیت میزان. آورد خواهید دست به قطعاً دهید قرار خود توجه مرکز که را

 .دارد شما ذهن قدرت

 

 کنید مشخص را خود واقعی اهداف یا رؤیاها آرزوها،

 ولویتا روی بر نیروهایتان کردن متمرکز برای را شما که است نهایی مقصد یک عنوان به هدفی هر تعیین

 اهداف لیست تعیین برای قدم اولین در. کند می راهنمایی آنها به دستیابی در عملتان دقت بردن باال و ها

 و شناسایی را تان شخصی زندگی در خود واقعی های ارزش واضح کامالً و دقیق طور به کنید سعی خود

 و مودهن ترسیم خود برای را توهم هرگونه از دور به و منطقی و معقول واقعی، اهدافی بتوانید تا کنید درک

  .نمایید تنظیم ها ارزش آن حفظ و آنها به دستیابی جهت در را عملکردتان

 نظر در با مثبت، جمالت در مشخص، زمانی بازه با و دقیق جزئیات با را آنها و کنید مکتوب را اهدافتان

 عیس روز هر. کنید بیان مدت بلند و مدت میان مدت، کوتاه های قالب در و موجود منابع و امکانات گرفتن

 ندهدفم فردی اگر که باشید داشته یاد به. دهید قرار چشمانتان مقابل در را آنها و کرده اهدافتان مرور در

www.takbook.com

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


 

 

www.DgFestivals.com 
2 

 کامالً  یاهداف کنید سعی نخست پس کرد، خواهید ناامیدی گرفتار را خود غیرممکن اهداف تعیین با هستید

 .کنید ترسیم خود برای را ملموس و یافتنی دست

 

 یدکن ذکر اهدافتان به دستیابی برای را خود محرک حال عین در و محکم منطقی، دالیل

 و هیجان که کنید ترسیم ای گونه به بزرگ اندازی چشم با و بلندنظری با را آرزوهایتان و رؤیاها اهداف،

 هدافا به هرگز آن داشتن بدون که چرا کند، ایجاد شما در را آنها به دستیابی و حرکت برای الزم اشتیاق

 .یافت نخواهید دست خود

 چون یدندار آنها به ای عالقه نیز شما و اند کرده تعیین شما برای دیگران که نباشید اهدافی دنبال به هرگز

 یاندازها چشم روی ابتدا بگیرید، نظر در را بزرگ اندازهای چشم همیشه. کرد خواهید رها را آنها زود یا دیر

 آنها گیررد ازحد بیش اگر اما است مهم جزئیات به توجه کنید، توجه جزئیات به بعد و کنید تمرکز بزرگ

 .شد خواهید تسلیم سرانجام داده، دست از را خود انگیزه شوید،

 

 کنید بندی اولویت اجرا جهت در را خود اهداف و ها برنامه

 های سال و ها ماه روزها، در نتایج بهترین به که باشید نداشته تردید اهدافتان و روزمره امور بندی اولویت با

 انرژی و تمرکز باالترین که هایی زمان در و همه از اول را خود کارهای مهمترین انجام. رسید خواهید آینده

 از یشب وسواس نکنیدکه فراموش. دهید قرار کاریتان لیست درپایان را کمتر اهمیت با کارهای و دارید را

 .کرد خواهد صلب شما از را زندگی آرامش و ها لذت روزمره های برنامه اجرای برروی اندازه

 

 کنید تهیه جامع راه نقشه و طرح کرده، ریزی برنامه خود اهداف به دستیابی برای

 در وجودم منابع و امکانات تمامی بکارگیری نحوه که یافت خواهید دست اصولی به استراتژی، داشتن با

 وقف عملکرد و آل ایده تصمیمات اتخاذ به منجر و داده شرح را آرزوها و رؤیاها اهداف، به دستیابی مسیر
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 االب هوشی ضریب با حتی و استعداد با بسیار افراد شکست که عاملی. شد خواهد جهت آن در شما العاده

  .نهاستآ ذاتی های توانایی و ها قابلیت و نیروها از استفاده جریان در صحیح ریزی برنامه عدم میزند رقم را

 نداشته سواسو آن تهیه در اندازه از بیش ولی باشید داشته راه نقشه یا استراتژی خود اهداف به دستیابی برای

. بخشید دبهبو و بررسی آنرا های جنبه اهدافتان سوی به حرکت مسیر در و زمان مرور به کنید سعی و باشید

 کارهای انجام از و رساند می هدفتان به را شما که دهید انجام را کارهایی رویتان پیش موضوعات بین از

  .بپرهیزید باشند انگیز وسوسه که هم هرقدر دیگر

 

 بپوشانید عمل جامه اهدافتان به و کنید اقدام

 هرهب در افراد موفقیت رمز. ماست عملکرد حاصل زندگی در ما های داشته که باشید داشته یاد به همواره

 سرعت به. آنهاست بکارگیری شیوه نیز و عملی صورت به خود های مهارت و استعدادها ها، قابلیت از گیری

 لحظه ارزش حتی نشوند تبدیل عمل به که مادامی آرزوها و ها ایده بزرگترین کنید، اقدام و گرفته تصمیم

 کوچک های گام همین که کوچک، عملی های گام با ولو کنید شروع. داشت نخواهند نیز را کردن فکر ای

 .برسانند اهدافتان بزرگترین به را شما توانند می

 همواره هک است کوچکتر های بخش به کارها تقسیم عملکرد، بهبود و ها برنامه کردن عملی در روند بهترین

 .شود می نتیجه به منجر

 

 هستید عاشقش واقعا   که دهید انجام را کاری

 فقیتمو به کارش به عالقه و عشق بدون که کنید نمی پیدا را کسی هرگز دنیا افراد ترین موفق میان در

 خشب لذت نیز آن مشکالت و مسائل حل و موانع از گذر خود، عالقه مورد کار از بردن لذت با. باشد رسیده

 .بود خواهد
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 کنید حاکم را نظم خود زندگی های جنبه تمامی در

 نتیجه در و رساست از رهایی نظم با همراه امور انجام. نیست پوشیده برکسی موفقیت و پیشرفت در نظم تأثیر

 انعم همچنین آورد، می فراهم دیگر های فعالیت انجام برای بیشتری عمل آزادی و داشته همراه به را آرامش

  .شود می است، نظمی بی از حاصل اضطراب و دلهره وجود از ناشی که تمرکز عدم از

 وفقم الگوی به شدن تبدیل روزمره، مباحث در تعادل برقراری جمله من دارد بسیاری مثبت پیامدهای نظم

 و اص،خ فردی به شدن وتبدیل جامعه در اعتبار کسب پی، در پی های موفقیت وکسب ترقی جامعه، برای

 کامالً موضوعی و نبوده خاصی شخص یا حالت شرایط، مکان، زمان، به محدود که دیگر موارد بسیاری

 .است فراگیر

 

 بپرهیزید مشخص زمان یک در متعدد فعالیت چند انجام از

 بازدهی و تمرکز عدم نتیجه در و کار چند روی بر تمرکز و انرژی پخش سبب زمان هم کار چند انجام

 سبب هب آنها از رضایت و گیری نتیجه بخاطرعدم افراد که شود باعث بعدها است ممکن حتی و شده مناسب

  .کنند رها ای نتیجه هیچ بدون را آنها تمامی اهداف، به دستیابی شدن تر طوالنی

 یکارای و کیفیت دهد، انجام را آنها اگر حتی و نبوده زمان هم فعالیت چند انجام به قادر انسان ذهن و بدن

 .ودش می تأکید و توصیه موضوع یک روی بر تنها فعالیت به مشخص زمان یک در. داشت نخواهد را الزم

 

 بیاموزید را  گفتن نه مهارت

 یها توانایی تمام از توانست خواهید کنید بخصوص کار یا موضوع یک به معطوف را خود توجه هرگاه

 تمام به هن باگفتن مگر نخواهدشد میسر امر واین بزنید رقم را عالی ونتایجی کنید استفاده زمینه آن در خود

 .کنند نمی اهدافتان به دستیابی به هم کمکی و نیستند شما های ارزش و ها اولویت جزء که دیگری کارهای
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 عالوه که یدگیر بکار ای گونه به آنرا مداوم تمرین با و بیاموزید باید که است مهارتی نه گفتن چگونگی اما

 همکاری، ها، دوستی اجتماعی، روابط همچون اصول سایر به ای لطمه متقابل، منافع و ها ارزش حفظ بر

 .نشود وارد آن نظایر و دیگران تخصص و مهارت از استفاده

 

 کنید اهدافتان و کارها به معطوف را خود تمرکز تمام

 مسیر یک در نیروهایتان ساختن متمرکز در شما توانایی مقدار به آورید می دست به شما که موفقیتی میزان

 شوید متمرکز خود ساز سرنوشت و مهم موضوعات روی بر وقفه بی عالی نتایج کسب برای. دارد بستگی

 ندارید آنها بر تأثیری نیز شما و نداشته شما زندگی در نقشی هیچ که چیزهایی تغییر و کنترل برای تالش از و

 .بپرهیزید

 اکنون مه ما که است این مهم ندارند، اهمیتی هیچ آینده احتمالی مسائل و گذشته اتفاقات موفقیت مسیر در

 ختنآمو تنها گذشته از. باشد آینده به نگاهتان تمام همواره. کنیم خود اهداف متمرکز را خود نیروهای تمام

 و دلهره ایجاد تنها موارد این از خارج درگیری و بود خواهد مهم دوراندیشی و هدف فقط آینده برای و

 کارهای و موضوعات روی بر تمرکز برای ذهن کردن خلوت بخاطر برداری یادداشت. کرد خواهد اضطراب

 .نباشد آنها یادآوری و یادسپاری به نیازی دیگر تا است اصلی

 

 باشید موفقیت به دستیابی تشنه و بوده باانگیزه و مشتاق اهداف مسیر در

 افراد اتیذ های قابلیت بکارگیری و استعدادها شکوفایی در نیرومند بسیار عاملی همواره باال انگیزه وجود

 .است ودهب آنها کامیابی و پیشرفت به دستیابی ضامن و ها موفقیت و افتخارات به دستیابی در موفق

 ودهب شما راهنمای هم که بگیرید بهره جهان موفق افراد بخش الهام سخنان از خود در انگیزه افزایش برای

 غییرت ایجاد باعث و بود خواهند واقعیت به آنها تبدیل و آرزوهایتان پیگیری برای مشوقی و محرک هم و
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 بر عالوه اینکار کنید تکرار بلند صدای با و روز هر را خود اهداف. شد خواهند شما زندگی در همیشگی

 .کند می بسیاری کمک پیگیریشان برای آنها عملی درک به شما در انگیزه و اشتیاق ایجاد

 

 رداریدب گام اهدافتان سمت به باال نفسی به اعتماد و باور با و باشید داشته ایمان خود به

 می کلش را درونیست و قلبی باوری و شناخت از برگرفته که را موفق و پایدار عملکردی و حرکت ایمان،

 مورد وعموض یا حیطه در توانید می که، کنید ایجاد خود در را ایمان این یا و باشید داشته باور قلباً اگر. دهد

 همانی شما که بدانید یقین رسید، خواهید اید کرده تعیین که اهدافی به حتماً  اینکه و باشید بهترین تان عالقه

 .کنید شروع که است این مهم حال دارید، باور را آن و کنید می فکر بدان همواره که شد خواهید

 هایتان داشته امتحان از. داد خواهد شکل ما در را خودباوری میزان است، چگونه خودمان از ما تصور اینکه

. اشیدب شجاع دیگران به هایتان مهارت و ها قابلیت دادن نشان در و نکشید خجالت و باشید نداشته باکی

 اعتماد ودخ تصمیمات به و باشید دقیق خود انتخاب در و کنید انتخاب خود زندگی برای را ها گزینه بهترین

  .باشید داشته

 نیز نآ خلق توان قطعاً  دارید آنرا به دستیابی آرزوی که آنچه هر. کنید جستجو خود درون در را ها موفقیت

 به لباق که دارید زندگی در را ترقی و پیشرفت انتظار ای اندازه همان به خود از شما. است نهفته درونتان در

 ادهد جهت وعملکردتان روابط وخوی، خلق دیدگاه، طرزتفکر، به خودتان از شما باور این و دارید باور آن

 ردیدت امور انجام برای خود ذاتی های توانایی به هرگز. کند می مشخص را زندگیتان کیفیت نهایت در و

 .باشید نداشته

 و یدکن می که کاری با ارتباطی هیچ شما سن که است این واقعیت دارید، سال چند شما که ندارد اهمیتی

 ینا درک به تا کنید تالش. بسازید خود ذهن در ضعف یک آن از خودتان اینکه مگر ندارد، شما توانایی

 واقعیت رد آنها بکارگیری و خود درونی استعدادهای از گیری بهره برای الزم توانایی شما که برسید واقعیت

 رد را ها موفقیت وسیله بدین و دارید را عوامل سایر از گرفتن کمک با اهدافتان، و آرزوها به بخشیدن
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 و آرزوها مرگ همان ناامیدی و تالش از کشیدن دست موجود، موانع برابر در شدن تسلیم. بکشید آغوش

 .هاست انسان در زندگی مرگ واقع در

 

 باشید متعهد آنها به نسبت و پیگیری را اهدافتان

 و ردهک پیگیری را آنها وقفه بدون و همواره اید، کرده مشخص خود زمانی مقاطع برای که اهدافی به بسته

 دهید ادامه دخو تالش به و داشته مداومت است الزم که آنجا تا ای زمینه در اگر. بسنجید را پیشرفتتان میزان

 هدافا مسیر در مبارزه و سختکوشی و تالش. یافت خواهید دست آن در عالی نتایجی و موفقیت به قطعاً

 و تعهدم خود اهداف به نسبت. باشد داشته وجود آنها قبال در تعهدی که بود خواهد بخش نتیجه زمانی تنها

 .است پذیری مسئولیت حس این از برخورداری زندگی در کامیابی رمز که چرا باشید پایبند

 

 دهید آموزش توانید می که جایی تا و بگیرید یاد مستمر طور به

 را خودتان و بیافزایید خود های ارزش بر خود های مهارت و اطالعات دانش، علم، روزافزون افزایش با

 دکارآم های آموزش از و کنید مطرح را مفید و سازنده های سؤال توانید می تا. کنید مستمر بهبود وقف

 ویترق های تحلیل که آورد می فراهم مبتکر و خالق ذهنی باال، آگاهی و دانش از برخورداری. کنید استفاده

 واهدخ دنبال به را کامیابی نهایت در و صحیح تصمیمات اتخاذ و مناسب های حل راه یافتن آن دنبال به و

  .داشت

 منابع زا استفاده با باال مهارتی و سرعت به را فنون شخصاً خود که هستند موفق کنونی عصر در افرادی 

. دکنن می روز به آنها بوسیله را خود اطالعات حال عین در و گیرند می کار به و آموخته وسیع و مختلف

 .کنید خود فردی های مهارت بهبود و یادگیری صرف را خود فراغت اوقات

 اهی،آگ از باالیی سطح به را خود که وکسانی دهد می افزایش را شما ذهنی های قابلیت یادگیری و آموزش

 کدر داشتن که قدرتمند ابزار این از عملی استفاده با توانست خواهند کنند، می مجهز اطالعات و دانش
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 آنهاست قبال در ممکن راهکار بهترین ارائه و اهداف مسیر در موجود موانع و مشکالت با مواجهه در صحیح

 .شوند ظاهر موفق

 

 کنید استفاده تخصص صاحبان مهارت و دانش از خود اهداف پیشبرد و ترقی مسیر در

 صتخص و تجربه صاحبان از آل ایده و مناسب سؤاالتی طرح با دانید نمی که را آنچه کنید تالش همواره

 و تکمیل به نسبت بیشتر، تحقیق همچنین کنید، می دریافت که بهتری های جواب با و بپرسید حیطه آن در

 سپ گذاشت خواهند شما زندگی روند بر شگرفی تأثیر خوب سؤاالت. کنید اقدام خود اطالعات افزایش

 .کنید ایجاد خود در را کردن سؤال عادت. کنید انتخاب هوشمندی با را آنها بکوشید

 

 شوید تبدیل نظر صاحب و استاد یک به خود کار در

 جهان ردمم اکثر. باشید دیگران تصور حد از مؤثرتر و کارآمدتر بسیار که است این موفقیت ابزار جمله از

 به خاص حیطه یک در که شوند می آن از مانع روش این با و کرده انتخاب خود زندگی در را راه چندین

 .ویدش تبدیل مهارت و دانش اطالعات، از دنیایی به خود کاری حیطه در تا کنید سعی. برسند استادی درجه

 

 دهید تشکیل را باال های توانمندی و ها قابلیت با افراد از ای شبکه

 از ای بکهش یا تیم داشتن آید، می وجود به هدف به دستیابی مسیر در که موانعی و مشکالت با مقابله برای

 افراد رینت موفق موفقیت رمز. ضروریست ما اهداف به شبیه اهدافی با ترجیحاً و اندیش مثبت کارآمد، افراد

 .است بوده موفق افراد سایر با نیرومند و مؤثر ارتباطی شبکه داشتن لطف به جهان

 چون نکنید، معطوف دهید انجام خودتان را کارها تمام که مسئله این روی بر را خود انرژی و تالش هرگز

 قالب در نیدتوا می که هستید سایرین از استفاده از ناگزیر کارهایتان از بخشی انجام برای. توانید نمی قطعاً
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 توانید می که شوید متمرکز کارهایی روی بر موفقیت کسب برای بایستی اینصورت غیر در باشید، تیم یک

 .برآیید آنها پس از خوبی به و تنهایی به

 

 کنید ایجاد خود در را دیگران با مؤثر و سالم قوی، ارتباطی های مهارت

 بهادادن با همچنین شود، رفتار شما با دارید تمایل که کنید برخورد آنگونه واقع در و احترام با دیگران با اگر

 یازن ساختن برطرف روابط، تقویت و ایجاد به منجر که کرد خواهید ایجاد را سازنده تعاملی آنها، وقت به

 خود وفقیتم( سالم سازی رابطه) قدرتمند ابزار این گرفتن خدمت به با نهایتاً، و شده سایرین و خود متقابل

 خواهید را افرادی از گروهی یا تیم خود، اطراف در اینصورت در. زد خواهید رقم باورنکردنی شکلی به را

 وفقیتیم به که مادامی نکنید فراموش. کرد خواهند حمایت شما از غیرمستقیم یا مستقیم طور به که داشت

 .شد خواهند نیز قویتر و بهتر روابط این یابید، دست

 فقیتمو نهایتاً که کنند می تعیین را ما زندگی کیفیت روزمره مسائل و حوادث افراد، مقابل در ما واکنش

 .زنند می رقم را مان موفقیت یاعدم

 

 نکنید فراموش ای لحظه برای حتی را رهبری قدرت از استفاده

 از ندیم بهره و خود ذاتی های توانایی و ذهن قدرت بر تسلط بخش دو شامل رهبری که باشید داشته توجه

 بکس راستای در آنها بالقوه های توانایی از هدفمند مندی بهره و کنترل دیگران، در نفوذ همچنین  آنها،

 .هاست موفقیت

 دمتخ به موفقیت به دستیابی جهت در را منابع و ابزار افراد، توان می که است رهبری قدرت وسیله به

 افکار و دعقای تحمیل بجای دیگران نظرات از گرفتن بهره و متقابل احترام اصل بر رهبری، اصل در گرفت،

 تر وسیع ودخ زندگی در را ها  موفقیت به دستیابی گستره رهبری قدرت بکارگیری با. باشید پایبند خود

 .سازید
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 باشید سحرخیز همواره خود کارایی افزایش و مطلوب نتایج کسب برای

. باشید داشته اختیار در ها برنامه اجرای و خود امور انجام جهت زیادی وقت تا شود می باعث سحرخیزی

 زهرگ. دهید انجام ها صبح را دارد باالیی انرژی و تمرکز به نیاز که کاری واقع در و خود مهم و اصلی کار

 تمرکزم رویتان پیش های زمان روی بر بینی خوش با و نکنید رفته دست از های زمان به معطوف را ذهنتان

 .دهید شکل خود در را موفق افراد ذهنیت تا شوید،

 

 کنید استفاده خوبی به آن از و بوده واقف خود زمان ارزش به

 یجادا برای چنانچه. ندارد اختیار در کافی وقت خود کارهای انجام برای هرگز انسان که باشید داشته توجه

 اب و کرده مدیریت را زمانتان اکنون هم از بایست می دارید راسخ عزمی خود زندگی در اساسی تغییرات

 و ییجو بهانه ها، تنبلی از. کنید جلوگیری آن اتالف از کارآمد و مفید اموری انجام و صحیح ریزی برنامه

 .کنید اقدام و گرفته تصمیم سریع و بکشید دست ها کردن فردا و امروز

 را خود، روزمره امور تمامی آن در که است ای دفترچه داشتن همراه به زمان مدیریت در ابزارها بهترین از

 ایجاد آنها، از برخی اصالح و بررسی با و کنید یادداشت را انجامشان زمان همراه به بزرگ، و کوچک از

   .برسانید ممکن حداقل به را دیگران توسط زمانتان کنترل و اخالل

 موارهه. نیست بازگرداندن قابل هرگز دیگر برود دست از اگر که انسانیست هر دارایی ارزشمندترین زمان

 از مفید فادهاست حساب. باشید بیهوده تفکرات و مردم الکترونیک، دنیای ابزار توسط زمانتان اتالف متوجه

 برنامه ،عملکردتان بهبود به را شما تمرین این. باشید داشته مداوم صورت به را هایتان فعالیت بازده و زمان

 .کرد خواهد مسلّط راندمانتان بردن باال نیز  و تر منسجم های ریزی
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 بپردازید را آرزوهایتان و اهداف به دستیابی برای الزم بهای

 راهی در تواند می چقدر وکارآمد موفق مجرب، مشاور یا معلم مربی، یک وجود که نکنید فراموش هرگز

 با هچ کافی، وقت صرف با چه هستید طالبش که را هرآنچه بهای باشد، ارزشمند بسیار کنید می طی که

 مهارت و یادگیری روی بر گذاری سرمایه با بسا چه کنید، پرداخت مالی هزینه با چه و بسیار تالش و انرژی

 .یدا پرداخته که باشد بهایی از بیشتر بسیار آورید می دست به که چیزهایی ارزش ، آموزش و آموزی

 

 کنید ایجاد خود در را ارزشمند و کلیدی هایی عادت

 انسانی هب شدن تبدیل برای پس دهند، می جهت آن به و تشکیل هایتان عادت را شما زندگی روند و کیفیت

. کنید بد عادات جایگزین خود در را خوب هایی عادت مداوم تمرین و تکرار با تا بکوشید همواره موفق

 منجر نهایتاً که بگیرید الگو تفکراتی و ها ذهنیت ها، عادت از و دهید انجام ممکن نحو بهترین به را کارها

  .شوند شما موفقیت به

 هر گیزند در بسیار های موفقیت به دستیابی کننده تضمین کارآمد و صحیح های عادت استمرار و ایجاد

  .است فردی

 

 کنید تکیه خود قوت نقاط بر عالی نتایج کسب برای

 گذشت با نهاآ گرفتن نادیده با که ببرید را استفاده نهایت خود ذاتی های توانایی و استعدادها از تا بکوشید

 دیگران که ببرید باال ای اندازه به را خود کارایی. شد خواهید غمگین و ناراحت بسیار زندگی در زمان

  .باشند داشته ضروری نیاز کارهایشان از بخشی انجام عنوان به شما مهارت به همواره

 یا داشته ضعف آن در که اموری و دارید باالیی دانش و مهارت آن در که دهید انجام را کارها از بخش آن

 رماه طالیی قانون همان این و آنهاست قوت نقاط جزء که بسپارید افرادی به ندارید آن در دانشی و مهارت

 .شود می موفقیت مسیر در بزرگ های جهش به منجر که است

www.takbook.com

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


 

 

www.DgFestivals.com 
12 

 

 کنید استفاده خود اهداف خلق برای خالقانه و قوی ذهنی تصویرسازی و تخیل از

 درحال را خود که صورت این به. هاست موفقیت وکسب اهداف ساختن عملی ذهنی تمرین خالق تجسم

 می فراهم را عقلی ای پشتوانه عمال طریق، این از و تصورکرده موجود موانع از وگذر امور کردن عملی

  .یابید دست ها موفقیت و اهداف به تا کند، می تقویت شما در نیز را باور و انگیزه آوردکه

 و مشکالت پیشبرد، های روش ابزار، زمان، شامل آن جزئیات گرفتن نظر در با را اهداف خالق تجسم در

 .تهاس فعالیت انگیزترین اعجاب از یکی واقعا این. کنید ذهنی تمرین و تصور موجود، موانع رفع نحوه

 

 باشید خود اهداف به دستیابی پی در مستمر پیگیری و تالش با

 نخواهید وفقیتم به هرگز پشتکار و تالش بدون بدانید بایستی هستید استعدادی با العاده فوق فرد اگر حتی

 و جسمی توان و انرژی وقت، تمام از وقفه بی بکارگیری مستلزم عالی ونتایج ها موفقیت به دستیابی. رسید

 هدفمند هک رسد می نتیجه به زمانی تنها پشتکار و تالش سختکوشی، که نکنید فراموش اما. است روحی

  .داشت نخواهد همراه به حاصلی زودگذر لذات کسب نهایتاً و وقت اتالف جز اینصورت درغیر باشد،

 .کنید لقخ خود برای را ها بهترین و شده کار به دست خود بلکه نباشید ها بهترین شدن فراهم منتظر هرگز

 

 باشید اید کرده آغاز آنچه اتمام فکر به مصرانه

 هرگاه و بگیرید تصمیم تر سریع. دهید انجام اهدافتان به دستیابی جهت در و هوشمندانه را خود های انتخاب

 پایان ات و کنید اقدام تنها و ندهید راه خود به را دودلی و شک هرگز گرفتید قاطع تصمیم کاری انجام برای

 از که یا فاصله و خود عملکرد بهبود یا پیشرفت میزان مداوم سنجش با موفقیت مسیر در. دهید ادامه آنرا

 پیدا ودنم زمانی تنها امور. داد خواهید افزایش را آن به دستیابی قطعیت و موفقیت به امید دارید، اهدافتان

 .شوند نتیجه کسب به منجر که کنند می

www.takbook.com

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


 

 

www.DgFestivals.com 
13 

 دهید وفق رو پیش جدید های موقعیت با را خود و بوده تغییرات پذیرای پیوسته

 تفاوتم زندگی یک تجربه و جدید فضایی در قرارگرفتن هاست، آگاهی و ها فرصت دنیای واقع در تغییر

 ما ندگیز بهبود حقیقت در و ما بیرون دنیای تغییر. باشند موفقیت کسب و رشد خواهان که کسانی برای

 .ماست درون دنیای تغییر به منوط

 

 کنید می کسب خود زندگی در که باشید نتایجی تمام مسئول

 آن فزودنوا بسط به مشکالت و موانع برای حلی راه یافتن بر ازتمرکز مارا نیروهای کردن یاشکایت زدن نق

 و استقالل عدم دیگران، دانستن مقصر. سازد می دور آرامش و امنیت به دستیابی از و کند می معطوف

 دارای افرادی چنین. دهد می نشان زندگیمان شرایط به دادن وجهت کنترل و مسائل، حل در را ما ناتوانی

  .نیستند خویش سرنوشت بر حاکم بوده، بنفس اعتماد و اراده ضعف

 سبتن زمان و زمین و ها بدشانسی دیگران، به را  هایتان شکست و خود به را هایتان وپیروزی ها موفقیت

 ما انتخاب و عملکرد افکار، پیامد و محصول ما زندگی اتفاقات و دارد پیامدی عملی هر که بدانید و ندهید

 درس آنها از طعاق بپذیرید را خود اشتباهات بتوانید که هرگاه بدانید و نترسید خود اشتباهات قبول از. هستند

  .آمد برخواهید رفتاریتان الگوهای اصالح و ها آموخته از استفاده جهت در و گرفته

 پرسیدن ارب چندین روزی با همواره که است این رویکرد بهترین بودن مقصر دنبال به و گالیه و شکوه بجای

 را وابج ذهنتان که باشید مطمئن و باشید خود زندگی وضعیت و شرایط بهبود دنبال به خود از  سؤاالتی

 .کرد خواهد پیدا برایتان

 ریاث و ساخته متعجب خود عالی عملکرد از را همگان بتوانید که شوید ظاهر ای گونه به همواره زندگی در

 .گذارید بجا خود از ارزشمند
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 نباشید دیگران قضاوت دنبال به و ندهید دیگران قضاوت به اهمیتی هرگز

 مانعی یگراند انتظارات که چرا. است شکست به دستیابی عین دیگران رضایت جلب روی بر تالش و تمرکز

 کردن وهمس و دیگران رضایت جلب بر تالش. ماست های موفقیت به دستیابی و پیشرفت مسیر در جدی

 اصالح رد سعی هرگز. دهیم انجام زندگی در توانیم می که کاریست بدترین آنها عقاید و افکار با عملکردمان

 .داشت نخواهد انرژی و وقت اتالف جز ای نتیجه که چرا باشید، نداشته دیگران وکنترل

 هب که است این مهم ندارد، اهمیتی هیچ دارند شما های شکست یا ها پیروزی به نگاهی چه دیگران اینکه

 داشته نتاناطرافیا روی بر توانید می شگرفی تأثیر چه آنها خلق با اینکه و اندیشید بی خود رؤیاهای و اهداف

 .باشید

 

 نکنید مقایسه سایرین با را خود هرگز و کرده خود معطوف را خود توجه

 زندگی در قیموف فرد هر. است دیگران با پیشرفتشان میزان و خود مقایسه افراد اشتباهات بزرگترین از یکی

 و فاهدا عملکرد، بر تمرکز و توجه. کند می مقایسه مختلف زمانی مقاطع در را خود پیشرفت میزان تنها

 .داشت خواهد باز اهدافتان به دستیابی و تمرکز از را شما دیگران موفقیت

 

 کنید یاد خود زندگی در بزرگ آموزگاری عنوان به ها شکست از

 موفقیت مسیر در استفاده برای که است نهفته ارزشمند و آموزنده بسیار تجاربی و ها درس ها شکست دل در

 در. تاس بدتر شکست خود از شکست از ترس که باشید داشته یاد به همواره. داشت خواهید نیاز آنها به

 سبک گرانقدر ای تجربه که کنید توجه نکته این به تنها ها، ناراحتی در خود کردن غرق بجای ها شکست

  .کنند می فراهم را هایتان پیروزی مقدمات قطعاً و داده نشان شما به را درست مسیرهای که اید کرده

 سیدر خودنخواهیم اهداف هاهرگزبه روش باآن کنندکه می مابازگو به هستندکه خطاهایی درواقع ها شکست

 این واهخ کند، نمی فرقی حال. آورند می فراهم ما پیشرفت و ترقی یادگیری، برای را بهتر هایی وموقعیت
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 درس اب داشته، کافی توجه خود اشتباهات به. دیگران به متعلق خواه باشند خودمان به متعلق ها شکست

  .بپرهیزید تکرارشان از آنها از گرفتن

 .آنهاست به رسیدن جهت در حرکتی و اقدام هیچ بدون آرزوها و رؤیاها در شدن غرق واقعی شکست

 

 بگذارید کنار همیشه برای را ها ترس و باشید شجاع

 طنقا همان در اقدام با که دارند قرار هایمان ترس پشت در ما بزرگ های موفقیت که باشید داشته توجه

 دادن ارقر و آنها شناخت ها، ترس با مقابله و گذاشتن کنار راه تنها. یافت خواهیم دست آنها به قطعاً  ترس،

 کنیم، می ایجاد خود پیشرفت مقابل در خودمان که هستند موانعی ها ترس. آنهاست معرض در خود

 داشته ادی به. نه یا افتند بی اتفاق که نیست معلوم اصالً و هستند ما ذهن زاییده که توهماتی و ها محدودیت

  .سازند می ناتوان و گیر زمین را ها انسان ها ترس از بسیاری که باشید

 تصور مناسب، شرایط وجود به اعتقاد ترس، همچون هایی محدودیت دام از را خود موفقیت کسب برای

 .برهانید ها غیرممکن و طمع و حرص یعنی بزرگ های پیروزی اینکه

 

 کنید تجربه را بخش لذت و جدید دنیایی موضوعات، به مثبت نگاهی و اندیشه با

 رفص گزینه بهترین پس است، ای مسئله هر از بعد یک روی بر تمرکز به قادر تنها واحد آن در انسان ذهن

 ودیتمحد جز چیزی ها ترس همانند نیز ها نگری منفی. است آن مثبت بعد روی بر تمرکز و زمان انرژی، این

 ایجاد و انرژی وقت، اتالف به منجر و گرفته قرار افراد ترقی مسیر در سدی همچون که نیستند توهم و ها

 جسمی، جدی های آسیب زمان طول در منفی تفکرات که نکنید فراموش. شود می آنها تمرکز در اخالل

  .دارند همراه به را ناپذیری جبران روانی و روحی
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 و رفتهگ بکار را خود موجود امکانات و منابع ها، کاستی و ها کمی به توجه بجای توان می اندیشی مثبت با

 زشمندار و ناب فرصتی را امکانی هر اندیش مثبت فرد یک. کرد آرزوها و اهداف خلق برای اهرمی به تبدیل

  .بیند می اهدافش خلق برای

 ورندهآ وجود به حقیقت در و شود می قدرتمند و پویا ذهنی و خالقیت شکوفایی به منجر اندیشی مثبت

 و یزیر برنامه و نظم از دارید، نیاز آنها به کامیابی و موفقیت کسب برای که است اسراری و خصایل تمام

 های انتخاب هب وابسته نیز اندیشی مثبت خود که موارد، سایر و سازی رابطه و اشتیاق و شور تا گرفته هدف

 .کند می معجزه واقعاً اندیشی مثبت. شماست

 خوی، و خلق که چرا کنید دوری شدت به منفی افراد با مصاحبت و همنشینی و منفی شرایط از کنید سعی

 .گذاشت خواهد شما روی بر را تأثیرش آنها عملکرد و افکار

 

 سازید فراهم را خود درونی نیروهای آزادی زمینه بودن شاد با

 ارههمو و ببرید لذت آید می پیش تان زندگی در که هایی شادی ترین کوچک از موفقیت جاده از گذر در

 شادی طریق این از تا کنید آنها خلق در سعی و مشخص خود برای را کوچک هرچند اهدافی. باشید شاد

 ادیش این استمرار و بزرگتر اهداف به دستیابی برای شما محرک که کنید ایجاد را ماندگار و درونی هایی

  .باشد ها

 ار زندگی آرامش و ها لذت روزمره های برنامه اجرای روی بر اندازه از بیش وسواس که باشید داشته توجه

  .کرد خواهد صلب شما از

 

 کنید درو صبر با را هایتان گذاری سرمایه حاصل

 مرکزت حتی و انگیزه هدفمندی فرد هر تا شود موجب تواند می هدف، به دستیابی مسیر در استرس و عجله

 یباً تقر. گذارد باقی ثمر بی را زحماتش تمام و ایستد باز مسیر ادامه از راه نیمه در و داده دست از را خود
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 یک در و شکست چندبار از بعد یابند، نمی دست مطلوب نتیجه به هدف سمت به حرکت با که افرادی اکثر

 ناپذیر جدایی جزء استقامت و صبر که باشید داشته یاد به پس. کشند می تالش از دست موفقیت قدمی

 .هستند کامیابی و موفقیت به دستیابی

 

 شوید زندگیشان کیفیت ارتقاء باعث دیگران به سودمند خدماتی ارائه با

 وفقیتم گرو در نیز ما موفقیت دارد، دیگران خوشبختی با مستقیم ارتباطی ما خوشبختی که طور همان

 تا ودب خواهد اهرمی و متقابل روابط در برد -برد ای رابطه دیگران به سودمند خدماتی ارائه. است دیگران

  هدافمانا به نیز را ما کند می کمک آنها زندگی وضعیت بهبود به که همچنان متقابل نیازهای تأمین کنار در

. کنید می نتعیی آن برای که باشد بهایی از بیش کنید می ارائه مردم به که خدمتی. سازد تر نزدیک و  نزدیک

 .نکنید فراموش را پذیری مسئولیت و دیگران اعتماد جلب موفقیت کسب برای

 

 کنید ریسک آگاهانه عالی زندگی داشتن  برای

 به را هاوشرایطی موقعیت دارند، خود دل در که تردیدهایی و شک و هیجانات ها، ترس درکنار ها ریسک

 حولت و پیشرفت سبب توانند می آنها از صحیح و موقع به استفاده و اقدام صورت در آورندکه می وجود

 .هستند جدی تغییر خواهان که شوند افرادی زندگی در

 

 کنید استفاده ها فرصت از موقع به

 اهدافتان به را اشم که خود اطراف های فرصت به بایستی کامیابی به دستیابی برای که باشید داشته یاد به

 این زا بسیاری کنید، استفاده خوبی به آنها از و توجه دارند، می نگه متمرکز مسیر این در و رسانند می

 .باشید زنگ به گوش همواره پس زنند، می   در آرام خیلی ها فرصت
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 بگشایید استقامت کلید با را موفقیت درهای

  تدس دیگران که زمانی درست. نکشید رؤیاهایتان از دست کوچک های شکست و موانع با مواجهه در هرگز

 ار آنها نرسیدید نتیجه به خود های روش از که هرگاه و دهید ادامه خود تالش به شما کشند می تالش از

  .یابید دست هدفتان به تا دهید ادامه کار این به آنقدر و کنید عوض

 سادگی به طعاً ق کنید، نگاه اهداف به دستیابی یا موفقیت مسیر در موجود مسائل به بیرون از که کنید سعی اگر

 روی بر را نهاآ توانید می اینکار برای باشید داشته آنها با مواجهه به نسبت را رویکرد بهترین توانست خواهید

 و تمشکال با مواجهه از موفقیت مسیر در پس دارد، وجود حلی راه قطعاً  هرمشکلی برای. کنید پیاده کاغذ

 .بیندیشید رؤیاهایتان به و برآیید حل راه یافتن جهت در و نهراسید موانع

 

 کنید استفاده ترقی و محرک عامل عنوان به پذیری انتقاد مهارت از

 اداتانتق از استقبال و شنیدن در سعی همواره خود ضعف نقاط تقویت و روزافزون عملکرد بهبود جهت در

 منابع ارزشمندترین جزء شما منتقدین باشید، داشته انتقادات این از استفاده و یادگیری و دیگران سازنده

 به خود که نیدک سعی اوقات بیشتر. کنید تشکر نقدهایشان بخاطر دیگران از. هستند پیشرفتتان و یادگیری

 بدون شما عفض نقاط بازگویی بر عالوه اینکار. کنند انتقاد شما از آزادانه که بدهید را اختیار این اطرافیانتان

 .شد خواهد منجر نیز دیگران با روابطتان حفظ به دلخوری، ایجاد

 

 

 است موفقیت به دستیابی انسانی هر رؤیای بزرگترین         

 آن به رسیدن نه رؤیاست، یا و آرزو هدف، مسیر در حرکت موفقیت                                   
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 با سپاس از حسن توجه شما

 .را به اشتراک بگذارید یکتاب الکترونیکاین  توانید در صورت تمایل میشما 

 سایتب وهر فایل در بخش نظرات آنرا  لطفا  نظر یا پیشنهاد  ئهارا صورت وجود هرگونه سؤال ودر 

  مطرح نمایید.

وفقیت م در وب سایتتوانید در صورت تمایل  ما میدانلودی  –آموزشی محصوالت برای اطالع از 

 ( عضو شوید.www.DgFestivals.com) وکسب ثروت

 با آرزوی موفقیت روزافزون برای شما همراه گرامی

 شهریارا.

 ما:ارتباطی راههای 

 وب سایت:

www.DgFestivals.com 
 اینستاگرام:

www.instagram.com/success.wealth 
 :ایمیل

info@DgFestivals.com 
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