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 رفتی کافیههر چقدر تالش کردی و نتیجه نگ
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 مسیر حرکتت رو عوض کن از امروز
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 :بخش اول

 دوست عزیزم، سالم

و پیشرفت فردی هستم و هدفم در زندگی اینه که به دیگران کمک  شخصیتبهبود  مدرس و مربیمن ایوب نکوفر، 

ودم هم خ شادتر زندگی کنند و برای خودشون بسازند و موفق تر و رو زندگی بهتریخودشون رو بهتر بشناسند تا کنم 

نوشتن این کتاب الکترونیکی بسیار ارزشمند و در عین حال کامال رایگان نیز به کنم. همواره در این مسیر حرکت می

من همسفر با  صفحه ای 03قط فتا پایان این کتاب  رو دعوت میکنم که تو دوست خوبمو همین هدف من برمیگرده 

کسب ظیری بی نی تجربهی یک گنج فوق العاده ارزشمند رو به دست میاری و تو نقشه ،کوتاهدر پایان این سفر  .شیبا

  .که حاضر نیستی با هیچ چیز دیگه ای عوضش کنیمیکنی 

 ؟این کتاب چه کمکی به من میکنه

ی به معنای واقعکوچک و ارزشمند رازی رو در خودش داره که اگه اونو بدونی و اجازه بدی وارد زندگیت بشه  این کتاب

موفقیت  ی تضمین شده اشالگویی بهت میده که اونو توی هرکاری اعمال کنی نتیجه ،کلمه زندگیت رو متحول میکنه

سیدن به ررو بهت میده که با استفاده از اون بتونی اشتباهات و خطاهایی که تا حاال برای عمیق دیدگاه و بینشی  باشه،



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

 اهنهایت قدرتمند تمام خواسته اهداف و خواسته هات داشتی رو تصحیح کنی و به روشی خیلی ساده و در عین حال بی

ه و ی رو بهت میگرو گرفتی ولی هیچوقت عمل نکردزیادی  هایراز اینکه چرا تا حاال تصمیم و آرزوهاتو برآورده کنی.

ودتو ختو تبدیل به شخصیت متفاوتی شده ای که در پایان این کتاب  راه حلی بهت ارائه میده که این مشکلو حل کنی.

اون کارهایی که قبال نتیجه ای نمی گرفت به طور ی هآرزوهاش رسیده، کسی که یاد گرفته چطور در همکسی که به 

 که تا قبل از این اتفاق خوب داشته برای همیشه هاییو زمین خوردن هاغیرقابل مقایسه ای بهتر عمل کنه و با شکست

 تبدیل به یک الگوی واقعی و فوق العاده برای دوستان وبا بینشی که این کتاب بهت میده . بینیمی خداحافظی کنه

 شد.اطرافیانت خواهی 

 اهداف و آرزوهام برسم؟ میتونم بهآیا واقعا بدون تالش 

 و برسونه فتاهداتو رو به  بکشیاینکه سختی زیادی  وست داشتی روشی وجود میداشت که بدونمیدونم که همیشه د

مون این ه تی. بهت تبریک میگم دوست من،گذاشتن مشکل داشفشار رو تحت زحمت کشیدن و خودت همیشه با 

 .میرسونهبه آرزویی که داشتی  تو رورازیه که این کتاب در موردش صحبت میکنه و 

 چرا این کتاب رایگانه؟

تیم فی ما اینجاییم تا جهان را کمی بهتر از اونچه تحویل گررایگان بودن این کتاب به این باور من برمیگرده که همه

بهتر  هایآدم این اتفاق می افته که سطح دانش و نگرش جامعه باالتر بره تابعد تحویل بدیم و زمانی  هایبه نسل

 :به قول موالناالبته که و  این کتاب تالشی در همین راستاست ،به وجود بیانبیشتری در اون 

 اها را سوی ما بازآید صداند  / دااین جهان کوه است و فعل ما ن 

ال رایگان در به صورت کامتصمیم گرفتم اونو بسیار باالیی داره ولی  و معنوی بنابراین با اینکه این کتاب ارزش مادی

ی که اسرار آمیزی هبتونی بدون هیچ دغدغه ای اونو مطالعه کنی و اجازه بدی نقشتا  بدماختیار تو، دوست عزیزم قرار 

گرفتم  تصمیم ،روندادامه ی همین در  ایی که الیقش هستی برسونه.در اون ترسیم شده تو رو به زندگی ایده آل و روی
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ارتقای  تومان هستند را با هدفهزار  یکصد و چهلکه دارای ارزش مادی  دیگریبسیار ضروری  مجموعه های آموزشی

 ، شمااجهت دریافت آنهدهم که بقرار شما  رایگان در اختیارکامال صورت به هموطنان عزیزم سطح موفقیت و پیشرفت 

 را دریافت کنید. عضو خبرنامه ما شوید و آنها اینجابا کلیک بر روی  دوست عزیزم نیز می توانید

 ؟چرا حجم کتاب کمه

 که به پیام اصلی رازی نهفته استهمون در این که حجم این کتاب خیلی کمه و فقط در دو بخش کوتاه آماده شده 

قال دانش و شاید فرصت انت. با پی بردن به اون زندگیتو متحول کنیو تدر پایان کتاب، قراره و  هاین کتاب مربوط میش

بسیار  لکوچک و در عین حا تجربیات خوبت به دیگران رو نداشته باشی دوست من ولی میتونی با هدیه دادن این کتاب

   داشته باشی. روی زندگیشون از اونچه فکرشو میکنی  موثرتریبه دیگران نقش خیلی  ارزشمند

 مقدمه:

، زنمبدر مورد تو یه حدسی اجازه بده ولی و از قبل شناختی ازت ندارم  ندیدمتا حاال تو دوست خوبم رو احتماال با این که 

ه باشی ولی دپیشرفت نکرتو زندگیت خیلی حاال با اینکه شاید تا  که بزرگ اندیشی هستیانسان  حدسم اینه که تو

دگیتو به که زن هستیبه دنبال راهی  هستی و االن هم زندگیت بودی ودر بهتر شدن و یادگیری، تغییر همیشه خواهان 

که همیشه دنبالش بودی رو پیدا  رازیبا من همسفر شدی تا وضعیت بهتری برسونه. امروز هم دقیقا به همین علت 

 از خودت بپرس: چرا این حدسو زدم،شاید بپرسی ، خوشحال باش که این اتفاق خوب افتاده. کنی

 چرا داری این کتابو مطالعه میکنی؟

رگرم به دنبال مطالب طنزآمیز و س در این کتاب داری این کتابو مطالعه میکنی چیه؟ آیابا من همراه شدی و علت اینکه 

جایی ؟ آیا برای این اینم شدشروع و چگونه تمو چطوری این اینجایی که بدونی جنگ جهانی دوم ؟ آیا براهستی کننده

 کسب اطالعات ورزشی هستی؟ قطعا نه.دنبال باال ببری؟ یا به  رویا تاریخ  عرفان، که دانشت در فلسفه

بودی  مین موضوعیبه دنبال چنین  اگه از عنوان کتاب مشخص بوده که این کتاب قراره در چه موردی صحبت کنه و

این یک واقعیته که ما فقط به چیزهایی توجه میکنیم که برامون اهمیت دارند  شد.میاصال توجهت به این کتاب جلب ن
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در اعماق وجودشون خوشبختی رو  های آدمدرسته که همهکنیم. و اگه چیزی برامون مهم نباشه بهش توجهی نمی

م برای ه اولین قددر به جستجوی اون رفتن و تالش برای رسیدن به اونه و این کتاب میتوناونها میخوان ولی تفاوت 

نبال راه دکه  مهم بوده تبرامعلومه رسیدن به آرزوها و اهداف تو یافتن راه خوشبختی تو دوست عزیزم باشه. بنابراین 

 .رسیدن به اونا هستی

برای این اینجایی که بدونی چرا تا حاال به رویاها و  ،نی چطور میتونی به آرزوهات برسیتو برای این اینجایی که بدو 

ا خیلی کمی رو ت تعدادولی شروع کردی  هم روزیادی ی هاکارزیادی گرفتی و حتی  هایتصمیمچرا ، اهدافت نرسیدی

 تبا رسیدنرو جبران کنی و چطور  هامیی این ناکاو مهم تر از همه، میخوای بدونی چطور میتونی همه ،آخر ادامه دادی

  ورده:من از خودم گره خ جواب این سئواالت تو با جواب یک سئوالِ اتفاقا .زندگیتو متحول کنی و خواسته هات فاهدابه 

 چرا این کتاب رو نوشتم؟

خود من  زندگیکه  دارمتا پرده از یکی از مهم ترین رازهایی بر و با تو همسفر شدمعلت این کتابو نوشتم  اینبه  من 

دانش و تجربه ای که از زندگی خودم و دیگران آموخته  و متحول کردهگیش به کار گرفته داون رو در زنکه کسی  هرو 

بشه، ت زندگیوارد جادویی و فوق العاده  رازاین اجازه بدی  اگهکه  به شتراک بگذارم و بهت بگمدوست خوبم  تو ام رو با

ه کرو بهت نشون بدم  یاون گنج حقیقی و بی نهایت ارزشمند ، میخوامرسونهمیبه هر چه آرزوی نرسیده داری تو رو 

ه آرزو، هدف یا خواستبه هر ی استوار و پوالدین! ا یا داشتن اراده طاقت فرسا سخت و هایبدون تالش با استفاده از اون

 برسی. درصد تضمین شده  صد واقعی و به طوردر زندگیت داری که ای 

 چرا این کتاب به دست تو رسیده؟

ا مدوست عزیزم اینو بدون که در این جهان هر اتفاقی که می افته، علتی داره هر چند ممکنه علت برخی از اونا رو 

بوده  تندونیم ولی مطمئن باش رسیدن این کتاب متحول کننده به دست تو حتما به علت خواسته ای در اعماق وجود

گذشته به خودت بیای و دوباره، اما متفاوت از  هایناکامی احتماالمشکالت و و با وجود  تغییری ایجاد کنیکه بخوای 

ار زیادی شاید تا حاال کقبل در مسیر رسیدن به اون هدفی که فکر میکنی برای اون به این دنیا اومده ای راه بیفتی. 
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نکرده باشی، شاید با اینکه واقعا نمیخواستی چنین اتفاقی بیفته ولی حتی کارهایی  خواسته هاتبرای رسیدن به اهداف و 

رو انجام دادی که تو رو از اونا هم دور کردن ولی یک چیزی رو کامال مطمئنیم و اون اینه که با تموم این مسائل و 

تو که  من از این بابت. ذاشتینو کنار و آرزوهاتبرنداشتی دست از اهدافت نشدی، هنوز تسلیم  ،هاو حتی دور شدن موانع

 یو عاشق این سفره و به من انگیزه که آماده هستمچرا که با کسی همسفر  ،این ویژگی رو داری خیلی خوشحالم

یح این کتاب براش توض عبور از تپه ها و دره هایرو در طی تمام جزئیات یک راز بی نهایت ارزشمند بیشتری میده که 

گرفته  وشتتتغییر سرنبهتر کردن زندگیت و حتی اید در کائنات و درگاه الهی تصمیم دیگری برای دوست خوبم شبدم. 

اید بتونی شاگه خوب فکر کنی ، به دست تو رسیده باشهمهم و این کتاب به عنوان یک نشانه از این تصمیم  شده باشه

رای تو دوست بدر این کتاب و از رازی که  اهمیت بیشتری بدی نشانهعلتشو پیدا کنی ولی مهم تر از اون اینه که به این 

 بهترین استفاده رو ببری.برای متحول کردن زندگیت  گفته میشهخوبم 

 ه ای؟دآما

مشتاق الن ااگه اون کسی باشی که حدس زده بودم میدونم که انگیزه بخش رو بهت تبریک میگم و  هایداشتن ویژگی

کی به جاهای خوب سفر زندگیت ی تا قدم به قدم این سفر رو با هم طی کنیم، میدونم که میخوای بدونی ا آمادهو 

اما اجازه بده قبل از اون برگردیم و نگاهی  از دره های این سفر به قله های اون صعود کنی. میتونیچطور رسی و می

برخی  .هیچگاه انجام نشدند فکر کردیرو داشتی ولی  نوحتما تا حاال به کارهایی که قصد انجامش ،بیندازیم هگذشتبه 

هنوز میخوای انجام کردی و برخی دیگه رو هم با اینکه نمیدونی کی و چطور، ولی  پاکاز اون کارها رو دیگر از ذهنت 

 به قول شاعر:  و خودت بعضی از اونا رو جون دوباره میدی و آبیاریشون میکنی این سفر کوتاه،در پایان  بدی.

 کشانیمی جوی آبیبه پایش  /نشانیدرختی میدست خود به 

 اجازه بده با پرسیدن چند سئوال کمکت کنم گذشته رو بهتر و ملموس تر به خاطر بیاری:  

 عملی نکردی؟ توتصمیم هیچوقتولی  بدیانجام  رو کاری یحاال چند بار تصمیم گرفت تا -

 ؟کردی شونرهاای  یبدون گرفتن نتیجه در وسط راه ولیی شروع کرد رو کار حاال چند تا -

 ؟چند تاست هنوز انجام نشده باقی موندنولی  یداشت رو نوتعداد کارهایی که قصد انجام ش -



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

 که به خودت قول دادی یک کاری رو انجام بدی معموال کی بوده؟ هاییبیشترین وقت -

 تموم کنی چقدر بوده؟مدت زمانی که الزم بوده تا بتونی کارهایی که قصد انجامشونو داشتی  -

لی ، تعداد کارهایی که شروع کردی وخارج شدهکه گرفتی و هیچ وقت عملی نشدند از دستت  هاییاحتماال تعداد تصمیم

اون، انجام ورزش  مورددر  یشاید بعضیاشون یادگیری کامپیوتر یا گرفتن مدرک کم نسیتند،هم بی پایان رهاشون کردی 

 د.نت زبان انگلیسی بوده باشمورد عالقت، یادگیری یا تقوی

مشابه  هایقدر و مناسبت هایروز ازدواج، اول ماه رمضان، شبسالروز تولد، ،  د(،روز عیاول ماه، اول هفته، اول سال )

شد و روع میش اگه تهااین تصمیم بیشتر، های زیادی رو انجام بدیکار گرفتیکه تصمیم  بودند هاییبیشترین زمان

می  خوبینهایی و یا حداقل نتایج بسیار  هبه نتیجتو رو ماه  6تا حداکثر  0واقعا ادامه پیدا میکرد در مدت زمانی بین 

که ند اصف کارهایی ندن و درومیگذره هم چنان انجام نشده باقی م تهااون تصمیم ولی با اینکه چندین سال از وند.رس

  نجامشون بدی.اگه یه روزی وقت خالی پیدا کنی! میخوای ا

 

 نا امید نشدی؟!

شده باشه و خودت رو متهم به تنبلی و بی و نرسیدن به اهدافت باعث ناامیدیت از خودت  شاید انجام ندادن کارهات

ت هایی رو به خودت نسبصفت رفتاری با خودت داشتی و چه جدای از اینکه چهاما  .گی کرده باشیعرضهارادگی یا بی

تا حاال نشده بعد از یه  ؟ماین همه آرزوهای نرسیده دار اواقعا مشکل کجاست؟ چرپرسیدی نتا حاال از خودت آیا  دادی،

یاد واسه من خیلی ز هااین آرزوها و تصمیمشک کنی و بگی  که گرفتی ولی عمل نکردی هاییتصمیممدت که به 

هیچ  ؟یی داشته باشیهاپذیرفتی که چنین آرزو میهرگز نبودی،  تآرزوها هایدر حد و اندازه اگهفکر میکنی اما  بودند؟

تا  ؟قابل تصور نباشههم  اون ذهنو آرزوهای تو حتی در  تعجب کنههش بگی رو نمیشناسی که اگه آرزوهاتو ب کسی

ی هی که در حد و اندازشاید فکر کرد پرسیدی که چرا آرزوهایی که من دارم رو خیلیای دیگه ندارند؟نحاال هیچ از خودت 

 که از توانایی هات خیلی بزرگترند. آرزوهات نیستی و رویاهایی داری
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 الیق اگه رسید.توانایی انجام کاری رو نداشتی مطمئن باش هرگز آرزوی اون هم به ذهنت نمی اگه ،دوست مننه 

)از نظر  قیرفکارتن خواب و ، اگه از یه انسان و دنبالش نمی گشتی نمیکردیسیدن به موفقیت نبودی هرگز آرزویش ر

اگه از یه آدم مسن یا یه انسان معلول همین سئوالو بپرسی چه جوابی  !بپرسی آرزوت چیه چه جوابی بت میده؟ مالی(

 هرکسی در حد خودشه؟  هایو تصمیم قبول داری هرکسی نمیتونه هر آرزویی داشته باشه و آرزوهاگیری؟ می

 ، حقیقت اینه که اگه نمیتونستیشک نکنذره ای دوست خوبم در اینکه توانایی رسیدن به آرزوهات در جودت هست 

 اونهاچرا به حاال که در حد آروزهات هستی . زدکاری رو انجام بدی فکر، آرزو یا رویای انجامش هم به سرت نمی

  وجود داره؟ شهبا شعار فقط اینکه و نه نشون بده رستو بتکه بتونه راه د فکر میکنی آیا واقعا راه حل عملی رسی؟مین

به خودت نسبت  ت احتماالکه بابت انجام ندادن کارها هاییصفتی ههماوال ، عزیزمخوبی دارم دوست  هایبرات خبر

نبل و تو نه ت ،تو یک مهارت رو بلد نبودیاینها فقط این بوده که ی هاساس بوده و تو مقصر نبودی. علت همدادی بیمی

ی، تو فقط نمیدونستی از چه راهی و چگونه نه آرزوهای بزرگتر از خودت داشت ای وعرضه بودهبی اراده و نه ناالیق و بی

اره که یه راه حل بسیار ساده وجود داصال جای نگرانی نیست چرا که . ثانیا، برسی ی که تو ذهنت بودهمیتونی به اهداف

هر  کهاون افرادی بشی  ءجز انجام بدی و عقب افتادتوهمه ی کارهای اون، با یاد گرفتن تو از حاال به بعد قراره 

های آن چنانی اونم بدون زحمتو  واقعیداری به طور و به هر خواسته و آرزویی که  بشهمیگیری انجام ی رو تصمیم

  برسی.

دبیرستان خودت برگردی و دوستان و هم کالسی هات رو بررسی کنی خیلی هاشون رو میبینی  مدرسه و اگه به دوران 

و  هاالن در جایگاها دیپلم هم بگیرندحتی و فکر نمیکردی بتونند  ضعیف تر و تنبل تر بودندخیلی که با اینکه از تو 

اوت فکه چرا اینطوره؟ چه اتفاقی باعث این ت میپرسیاز خودت قرار دارند، احتماال  توخیلی بهتری نسبت به  هایموقعیت

یه  تماح یه چیزی رو با اطمینان میتونی بگی و اون اینه کهبدی ولی  شده؟ ممکنه نتونی جواب دقیقی به این سئوال

دقیقا شده.  تتفاوکار میگرفتن و تو ازش خبر نداشتی که باعث به وجود اومدن این  میدونستن یا بهچیزی بوده که اونا 

یار هم اصال چیز پیچیده ای نیست، اتفاقا بس ینطوره و اون چیزی که اونا به کار می گرفتند و تو تا حاال نمیدونستیهم

 اما قبل از .به دست تو رسیدهاین کتاب برای گفتن اون ایه که  راه حل تضمین شده راز و اون همون ساده است و

ر اون تا بتونی هر چه عمیق تداری ونستن مقدمات بسیار مهمی نیاز به د ساده ولی بنیادین موفقیتدونستن اون راز 
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میشگی قوانین ه . اولین مقدمه ای که الزمه بدونیو به یاری خدای بزرگ اونو در زندگیت به کار بگیری رازو درک کنی

 شه.یشدن نقش اونها در زندگیت نمبه اونا باعث کم رنگ  توبی توجهی ندونستن یا و غیر قابل انکاری اند که 

 جهان:قوانین 

 .!یر ممکنهغگرفتن این قوانین نکه در نظر  هکنیم قوانینی وجود دارمیزندگی اون  که ما در جهانی درواقعیت اینه که 

در که  بزرگی میرسونن هایبده وارد زندگیش بشن اونو به چنان موفقیتبدونه و بشون اجازه هر کسی این قوانین رو 

قریبا تدر جهان اطراف ما وجود داره و رین و آشناترین این قوانین که تیکی از مهم  سخته.باورش خیلی ابتدای مسیر 

 مثال و ه و یا بگه که اونو قبول ندارهنادیده بگیر اونوکسی بخواد  هاگ .هزمین یقانون جاذبه هآشنایی داراون  کسی با هر

 ین قانونا اون شخصاین قانون بدون در نظر گرفتن اینکه  هه تا با زمین برخورد کننرها کرو  یک استکان شیشه ای

 .همیش استکاناون  باعث شکسته شدن ،یا نه دارهقبول رو 

شخص در مورد این قانون چه  اونقانون جاذبه بدون توجه به اینکه  ،همتری به پایین بپر 5کسی که از ارتفاع  یا هر 

این فقط یکی از قوانین حاکم . بشهحتی ممکنه باعث مرگش هم و باعث شکسته شدن دست و پاهای او  هنظری دار

اونا رو قبول داشته  تونیز قوانینی وجود داره که چه  اهدافرسیدن به  هایدر مورد موفقیت و روش ،بر جهان ماست

م در ه اگه وی حتما موفق میش کنیحرکت  اونادر راستای  اگه وجود دارند و ،یو چه اونا رو قبول نداشته باشی باش

 دقیقا مشابه همون استکان رها شده شکست میخوری. کنیخالف جهت اونا حرکت 

تنها  ،هو مبارزه کنبشه اون  د واردواورزشی دانست که هرکس میخی همانند یک مسابقشه می رو جهان ،از نظر قوانین

ونا عمل بلد باشه و در راستای ا رو بازیاون  که قوانین حاکم برو به موفقیت برسه  هببر رو مسابقه هدر صورتی میتون

باید  ولی به هر حال تو این مسابقه هستی و ن به مسابقه یا بازی زندگی نداشتی،درسته که تو اختیاری در وارد شد .کنه

 هبال میشفوتی هکسی که وارد مسابق در راستای قوانین اون عمل کنی تا بتونی به اهداف و خواسته هات برسی.فقط 

اجرا  وبخو هیچ امتیازی بابت  هکنبوارد دروازه حریف و ر که گل بیشتری شهمسابقه بی هبرند هتنها در صورتی میتون

 داده نمیشه!بهش کردن حرکات بوکس، کشتی و تکواندو 

http://eepurl.com/bU-IAD


 

 قانون جاذبه بدون مثلهکه  دارهنیز قوانین روشن و مشخصی وجود رسیدن به آرزوها و اهدافت برای  یادت باشه پس

ی ی اونا حرکت کنن، اگه در راستای تعریف شدهانجام مید شونوکار خود ،قبول داری یا نه رو اونا توتوجه به اینکه 

و ه تو دستتجهان ثابت کردند بدون هیچ تردیدی موفقیت  هایموفق ترینی ههمونطوری که ادیسون و ناپلئون و بقی

اما اجازه بده در مورد اینکه چرا تا حاال به  سازی.بو که الیقش هستی ری هفوق العادزندگی ایده آل و اون  میتونیواقعا 

ا وجودی که ب دلیل اینکه تو تا حاال به اهدافت نرسیدی به همین قوانین مربوط میشه. صحبت کنیم.اهدافت نرسیدی 

در ها نه تناما ذهن تو و اونها رو کامال عادی میدونی  شدن ثابتن قوانین به صورت تجربی برای خودت بسیاری از ای

 بلکه در رد کردن اونها هم بسیار قدرتمند عمل میکنه. به شدت مقاومت میکنهاونها  پذیرفتنمقابل 

 :مقاومت در مقابل قوانین

 احتمال زیاد در موردشون که به آشنا کنمهای ذهنی چالهدو مورد از مهم ترین تو رو با اما دوست خوبم اجازه بده در اینجا 

 قیقتحو در تجزیه و تحلیل  هبه شدت وسوسه میشاونا در مقابل  ذهنتکه همونایی هستند  هااین چاله. چیزی نشنیدی

احتماال  نرسیدی رو امتحان کردی که به نتیجه هاییراه و اهدافت اگه تا حاال برای رسیدن به آرزوها. هبه اشتباه می افت

 یدر شرایطهم ما مغز  میشه، خطاهای دید همونطوری که چشم ما گاهی دچار .یافتادر گی ذهنیهمین  در

 میشه. خطاهای درکدچار 

 در زمان کم نتایج زیاد آوردنبه دست چاله ی اول: 

ن فرمان اشتباهی صادر کنه ما هم دچار اشتباه میشیم واز اونجایی که مغز ما مرکز کنترل و فرماندهی ماست وقتی مغزم

و اشتباه بلکه گفته میشه تتعریف میشه و کسی نمیگه مغزت اشتباه کرد،  ام طای مغز ما به معنی خطای خودخ یعنی

 غزتماینه که بوده هم تو خود علت بسیاری از شکست های احتماال که  مغزی مای خطامهم ترین  و شاید اولین. کردی

تن و همین ویژگی اون باعث میشه که تمایل شدیدی به پذیرف یدر هر کاری خیلی سریع به نتیجه برس هارشدیدا تمایل د

ه تبدیل به طوری ک هست داشته باشه. خیلی کمهای زمان در نتایج خیلی بزرگیامکان رسیدن به این موضوع که 
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ر قرآن کریم د .عجله میکنهخیلی به عبارتی در رسیدن به نتایج ، به یک نقطه ضعف و چاله ی اساسی برای مغز میشه

  :اشاره شدهمیکنه  بی قراریو برای رسیدن به نتیجه  است که انسان عجولبه این موضوع 

 نایه از زیادى عجلهکه ک( انسان از عجله آفریده شده است) "االِنسانُ مِن عَجَلٍ خُلِقَ" می فرماید انبیاءسوره  03یدر آیه

ین همچن .اشاره می کنهآفریده شده اون که از  هکه گویی عجله مادّه ایه انسان به قدری عجول و به این کهه در انسان

 هک گونه آن انسان "دُعَاءَهُ بِالْخَیْرِ وَکَانَ اإلنْسَانُ عَجُوالَیَدْعُ اإلنْسَانُ بِالشَّرِِّ  و" می فرماید: سوره اسراء 11 یدر آیه

همونطور که میبینی  .!است بوده عجول همیشهانسان و کندمی طلب)نیز(  را هابدی (عجله اثر بر) ،طلبدمی را هانیکی

ما  ی ما، به طور واضح و صریح به این خصلتکسی که بهترین و بیشترین شناخت رو از ما داره یعنی خالق و آفریننده

آگاهی داشته باشیم و بتونیم با باالبردن دانش و بینش خودمون اونو  مونبنابراین ما باید از این خصلت خوداشاره کرده. 

 کنترل کنیم تا به موفقیت و سعادت برسیم.

 بزنم:الی مثبرات  ی آشنا بشیذهناجازه بده برای اینکه بیشتر با این چاله ی اما 

 51ماه  در مدت یکبتونی که  وجود دارهبشه روشی گفته ت و به هستیکسی باشی که به دنبال کاهش وزن تو  هاگ 

نی که و میدونداره  در زندگی تجربه کردی همخوانی خودتهرچند با تجربیات و واقعیاتی که  کنیکم  توکیلو از وزن

روشی  هبشگفته  تبه اگه یا ،امتحان کنی رو روشاون  شی کهمیوسوسه  باز هم ولیچنین چیزی بعید و غیرعادیه 

مین طور و هاونو امتحان کنی ی میشوسوسه خیلی بیشتر ده حتما میانجام  تبرارو یک هفته  دراین کار که  هوجود دار

و  و دانش هاو شنید هاهر چند که براساس دیده، بشهکمتر بزرگ وعده داده شده ی هنتیجاون  هرچقدر زمان رسیدن به

ر وسوسه بیشتر و بیشت هم ولی باز تجربیاتت چنین چیزی رو کامال غیرممکن میدونی و در اعماق وجودت اونو باور نداری

در و فقط  فقطاون هم  وزنتگرمی پنج کیلو کاهشی هبه طوریکه مقاومت در مقابل وسوس امتحان کنی وکه اون میشی

 یک روز واقعا کار سختیه.

د برای نیفتادن در این چاله بایی ذهنی خیلی ضعیف عمل میکنه. یادت باشه ذهنت در مقابل این چالهدوست عزیزم 

 یاستفاده میکنند و وعده سوء های مختلف از همین نقطه ضعفت خوب حواستو جمع کنی چرا که افراد زیادی در زمینه
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و به در زمان خیلی کمی تو ر نمیدن. چون میخوا بهت رسیدن به نتایج بسیار وسوسه برانگیز در کوتاهترین زمان رو

روی رو ی های سنگیننتایج خیلی بزرگی برسونند پول چند برابری و گاهی چند ده برابری رو هم ازت میگیرن و هزینه

ه جواب ب دقیق تربرای همیشه این مساله رو برای خودت حل کنی اجازه بده کمی و برای اینکه یک بار  .دوشت میذارن

 .ل زیر بپردازیمسئوا

 یک دروغ ویرانگره؟یک زمان کم،  در ی بسیارنتیجهوعده ی چرا 

برای اینکه با تموم وجودت مطمئن بشی چنین وعده هایی جز ضرر و آسیب هیچ نفعی برات ندارند اجازه بده یک بار 

اگه  :یکردن خودت هستتر تو کسی هستی که به دنبال الغر یمفرض کندیگه به مثال کاهش وزن نگاهی بندازیم و  

بت بگن دارویی کامال گیاهی! اختراع شده، یا جدیدترین دستاورد علمی! به کشف! تازه ای رسیده که در یک زمان کم 

بدن  بتپرداخت کنی تا اون دارو رو کیلو وزن کم میکنی و کافیه شما پول خیلی زیادی رو  13مثال در یک هفته شما 

ینه که دو حالت پیش میاد: حالت اول ا بعد از اینکه تو پذیرفتی هزینه هاشو پرداخت کنی ،رو بت بگن کشف تازهاون یا 

ی اتفاقدر این صورت ن زمان کم وزن زیادی رو کم میکنی؛ داده بودن میرسی و در او قولبه اون نتیجه ای که بهت 

گرده ی بعد وزنت به حالت قبل برمیاغلب اوقات کم کاهش وزن، به دلیل غیر طبیعی بودن این روندکه میفته اینه که 

رد هایی جدی به سالمتیت واو یا حتی ممکنه از اون هم بیشتر بشه و اگه هم به حالت قبل برنگرده صدمات و آسیب

اال جدای از ضرر های احتم. حالت دوم اینه که به اون کاهش وزنی که انتظارش رو داشتی نمیرسی در این صورت میکنه

به  م هخودتو سالمتی روان  میشی و بی اعتمادسرخورده و آسیب هایی که به جسمت وارد کردی،  رعالوه بزیاد مالی، 

ممکنه خودت هم تجربیات تلخی از همین نقطه ضعف داشته باشی و االن وقتش رسیده تا با آگاهی از  خطر میندازی.

نه که هیچ واقعیت ایطرافیانت بگیری. این نقطه ضعفت جلوی ضررهای بیشتر در آینده رو در زندگی خودت، دوستان و ا

 فرمول جادویی و سحرانگیزی که بتونه فورا تو رو به اونچه میخوای برسونه وجود نداره.

نین متوجه بشه که چ ملموسهر کسی با نگاهی به تجربیاتی که در طول زندگیش کسب کرده میتونه به صورت 

 هایی کههای واقعی خودت از مهارتازت میخوام بعد از هر یک از این سئواالت که به تجربه هایی حقیقت ندارند.وعده

 کسب کردی بر میگرده مکث کوتاهی بکنی و چند لحظه به جوابشون فکر کنی. تزندگی یتو
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 رو خیلی زود یاد بگیری ؟مثال نواختن یک ساز  ،تا حاال چند بار تو زندگیت اتفاق افتاده که یک مهارت -

 نوشتن و راه رفتن رو یک شبه یا حتی یک ماهه یاد گرفتی؟ ، های خوندنکدوم یک از مهارت -

 کدوم جاده یا ساختمان در اطرافت رو دیدی که یک ساعته ساخته بشه؟ -

 به دست میان؟ فوری یاد میگیری که االن داریهای دیگه ای کدوم یک از مهارت -

ود وج به صورت حقیقیدوست داریم چنین چیزی  رفاه طلبی مونخاصیت ن بر اثر وی ما در اعماق وجودمهر چند همه 

میداشت ولی واقعیت اینه که تو دنیایی که ما زندگی میکنیم چنین قانونی وجود نداره و اصوال چنین روشی با ماهیت 

 . هیچمیرسه سازگاری نداره شطبیعت و تکامل جهان که هر چیزی در اون تنها با گذشت زمان به شکل کامل خود

. رفتندی داشتند این راه رو یک شبه نیک از کسانی که در بهبود علم، فرهنگ و در یک کالم زندگی بشریت نقش بزرگ

ه سقانع کردن خودت که در مقابل این وسودالیل کافی برای عالوه بر مثال هایی که اینجا زدیم، خودت فکر میکنم 

 .و نیازی به توضیح بیشتر نیست امتحان نکنی داریها رو تحت هیچ شرایطی این روشها مقاومت کنی و 

و وین نبرای اون توجیهاتی آورده بشه که با علم اگه  ،اینه کهپتانسیل های ذهن برای فریب خوردن یکی دیگه از 

افرادی از همین خاصیت ذهن دیگران توجیهات رو میپذیره.  خیلی سریع تر اون ندگره خورده باشجدید روز  تحقیات

ا با ت های تازه و دستاوردهای جدید علمی بدون هیچ اثباتی می کنندکشف صحبت از به دروغ  فاده میکنند وسوء است

 بنابراین دومین چاله ی ذهنی ترکیب مطالب غیر حقیقی با علم و پژوهشه. این ترفند به اهداف خودشون برسن.

 

  "جدیدترین دستاوردها"چاله ی دوم : 

 هاییانعنو هاتبلیغ شدند که برخی از این روشبرای رسیدن به موفقیت  هاییروشاخیر در کشور خودمون  هایسال در

کشف جدید  ودارند، اینطور نیست که دستاورد جدید علمی  " یا تازه ترین کشف ها جدیدترین دستاوردها" با قالب کلی

وجود نداشته باشه و این طور هم در زمینه های مختلف و پرده برداشتن از رمز و رازهای ذهن و توانایی های انسان 

 ها فقط به عنوان مکملی برای بیشتر تالشاین روشباشند ولی واقعیت اینه که ناموثر  هانیست که تموم این روش

نداشته م هم نمیتونن به تنهایی تو رو به موفقیت برسونن و حتی اگه هیچ اطالعی از اونا وکردن کارآیی دارند و هیچ کد
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دن ند که مردم برای رسیباعث شددر همین زمینه غلط  هایبرخی از آموزشبه راحتی میتونی به اهدافت برسی. باشی 

 .اج خرافات در جامعه میشن برنانحرافی و نادرستی که باعث تنبلی و رو هایبه اهداف و آروزهاشون به سمت روش

 کشف شده اندهم درست اند و دستاوردهای علمی و جدیدی هستند که به تازگی  هااگه فرض کنیم تموم این روش

ین همه موفقیتی ا اینجاست که پس. سئوال دونسته بنابراین کامال مسلمه که قبال وجود نداشته اند یا کسی اونا رو نمی

 بزرگ رو نگاه کنی متوجه میشی هایکه در طول تاریخ به دست اومده از کدوم روش بوده؟ وقتی تاریخِ کارها و موفقیت

 بودند هجدید کشف نشد هایفوق العاده و باور نکردنی در زمانی به دست آمده اند که این روش هایکه بیشتر موفقیت

جه ای که نتی جدید! علمی به نتایجی خیره کننده رسیده اند.به اصطالح این دستاوردهای بدون استفاده از  افرادو اون 

میتوان گرفت اینه که باید یه راز و قانون ثابت در همه ی دوران ها وجود می داشته که پیشینیان ما از اون برای رسیدن 

 به موفقیت های بزرگشون استفاده می کردند.

 قانون انسان های موفق:

دارند و هر کدوم از روش خودشون به موفقیت رسیده اند اما همگی  همزیادی با  هایموفق تفاوت هایچند انسانهر 

به تازگی  که نیست جدید یک رمز و راز اصلکرده اند. این شان استفاده سنگ بنای موفقیتبه عنوان  اصلاونا از یک 

تیقه و دند، یک عاستفاده کرموفق از اون های ی انسانبلکه یه قانونیه که همیشه وجود داشته و همه کشف شده باشه!

د فوری و غیر معمول برای رسیدن به موفقیت تاکیهای روش بر امروزه اونقدر با توجه به اینکه گنج بسیار ارزشمنده که

ام ی پولدار شدن، خوش اندو بسیار فریبنده ای در باره شده. اونقدر ادعاهای مهیج فراموش ،شده که این اصل بنیادین

اصول  از موفقیت ضعیف شده ورازهای واقعی  از ونم شدن، جوان تر شدن، جذاب تر شدن و غیره شنیدیم که درک

حاال که به وسط مسیر سفرمون رسیدیم میخوام یه چیزی رو خیلی رک  ایم.غافل شده اونساده اما عمیق و اساسی 

ترین یعسر جدیدترین دستاوردها! و اصال نیازی بهاگه واقعا میخوای به اهداف و آرزوهات برسی  و اون اینه که بهت بگم

تونی میبزرگ و موفق تاریخ به دست آورده اند  هایفقط با استفاده از همون قواعد و قوانینی که انسان ها نداری وروش

 بی حد و مرزی برسی. هایبه موفقیت



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

و  فرعی هایسیر اصلی رسیدن به اهداف و آرزوهات قرار داشته باشی چه اهمیتی داره که چه تعداد روشوقتی تو در م

 چه اهمیتی داره که تعداد راه هایی که منتهی به شکست میشن چند تاست؟ ؟باشه هوجود داشتبی اهمیت دیگه ای 

سیر محکم به همین یک م خیلیو اهدافت میرسونه رو انتخاب کنی و  هاتو باید بهترین مسیری که تو رو به خواسته

ت خارج کنه. دوسی هیچ چیزی تو رو از مسیرت و اجازه ند یمسیرهای فرعی مقاومت کنی  بچسبی. در مقابل وسوسه

خوبم هدف تو این نیست که هر روشی که ادعا میکنه روش سریعی برای رسیدن به اهدافت هست رو امتحان کنی، 

 یهمه"امتحان و تجربه کردن ی هکه هدفت فقط انتخاب مطمئن ترین راهه، پس ازت میخوام از همین جا وسوسبل

 نکنی و بدونی که حقیقت هابه جای روش صحیح رو برای همیشه بذاری کنار. خودتو درگیر این جدیدترین "روش ها

ه شده، گفت قبالهمه چیز  همونطوری که آندره ژید گفته:اینه که موفقیت هیچ رمز و راز عجیب و ناشناخته ای نداره و 

 .بشنتکرار  فقط الزمه دوباره هر از گاهی فراموش میشن،اما چون 

 پایان بخش اول

دوست خوبم، امیدوارم تا اینجای سفرمون لذت برده باشی و از تجربه هایی که کسب کردی نهایت استفاده رو ببری. 

اینکه چه عواملی باعث شدن تا به امروز به خواسته هایی که داشتی نرسی در مورد در بخش اول  ،تموم شدبخش اولش 

 ش دومدر بخ اما وکه اگه اونا رو برطرف کنی تا حد خیلی زیادی میتونی به موفقیت نزدیک بشی صحبت کردیم 

این کتاب وعده داده گنجی می رسیم که در اول ی نقشه و راز بزرگسفرمون با گذر از چند مرحله ی ساده به همون 

ا فردا تپیشنهاد می کنم  که با دونستن اون راز عمیق و اساسی تحولی بنیادین در زندگیت به وجودت میاد. شده بود

 این واقعا متحول کننده ای تو ها و درس هایتجربه چرا که ،کنی بخش دوم شروع به خوندن بعدو استراحت کنی 

آمادگی  وکمی استراحت نیاز به نهایت استفاده رو ازشون ببری  برای اینکه ذهنت آماده باشه و بتونیهست که بخش 

  داری.
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 بخش دوم:

 رآمیز:اسراراز 

خوب و موفق بیشتر بشه  هایدم، چرا که هر چقدر تعداد آاز اینکه به موفقیت خودت اهمیت میدی بسیار خوشحالم

یک روش نیست که فقط برای که بهت معرفی خواهم کرد . رازی بود دبهتری برای زندگی کردن خواه ، جایجهان

ت تاثیر بذاره و زندگیتو تحهای جنبه تمامیک جنبه از زندگیت کاربرد داشته باشه، یک قانون و بینش عمیقه که میتونه 

ی تمرکزت رو فقط روی این همهازت میخوام ، برسونهف و خواسته هات اهدی اهمهبه تو رو به بهترین نحو ممکن 

  .یبذار و قدرتمندقانون شکست ناپذیر، مطمئن 

جا میخوام نایدر تو رو به هر موفقیتی و هر سطحی از زندگی که تصورشو میکنی برسونه.  تاواقعا جادو میکنه  زمان اثر

مون گنجیه هاین  م.یدر مورد اینکه چطور میتونی از این اثر به بهترین نحو ممکن به نفع خودت استفاده کنی حرف بزن

  اونو بهت نشون میدم.ی هدر موردش صحبت کردم که در اینجا نقش سفرمونکه از اول 

ف از یکی دیگه از نقاط ضع ی که در بخش اول در موردش صحبت کردیمبرعکس حالت ویرانگرجادوگر بی نظیر این 

به این صورت ذهن  ی ذهنیچالهاون  همون چیزیه که همیشه آرزوشو داشتی. استفاده میکنه و اونو خطاهای ذهنی 

رو فریب میده که بهش میگه اصال تالش زیادی الزم نیست و ذهن ما از اینکه وقت کمی ازش میگیره خوشحال میشه 

و به طور  خیلی خوشحال میشی میرسی زیادی هنتیجبه  تالش کم با وقتی بدونیو از سختی و چالش فرار میکنه. 

از میل به رفاه و تنبلی ذاتی ما به طور بسیار  قدرتمند این جادوگر برات بیفته. هاییچنین اتفاق ذاتی دوست داری

میلیون تومان  03بعد از یک سال ماهیانه دقیقه کار،  15برای مثال اگه بهت بگن با روزی  هنرمندانه ای بهره می بره.

سال بعد  ،ساعت کار 10گن با روزی اگه بت ب درآمد داشته باش خیلی خوشحال میشی و اونو حتما انجام میدی ولی

درآمد باالیی داشته باش به طور ناخودآگاه ذهنت در مقابل این عدد بزرگ مقاومت خیلی زیادی میکنه و باعث میشه تو 

 انجام ندی. هر چقدر زمان مورد نظر کمتر باشه احتمال پذیرش اون توسط مغز بیشتره و برعکس.  واون کار

متر پیاده روی کنم  5333کیلومتر یا  5لومتری رو پیاده روی کنی اگه به خودت بگی میخوام کی 5بخوای یه مسیر  وقتی

از همون اول ذهنت در مقابل این عدد مقاومت میکنه و باعث میشه که تو انجامش ندی ولی اگه به خاطر بیاری که تو 



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

ک ین کوچن روش برات انجام میده همهر دفعه فقط کافیه یک قدم برداری خیلی راحت اونو انجام میدی، کاری که ای

شه این همه راهو اومدی. میخودت هم باورت ن یوقتی به آخر مسیر میرس ، با این روشهکارهای بزرگ جلوه دادن

در میشه هگفتم این قانون که از رفتار طبیعت گرفته شده و صرف نظر از اینکه تو قبولش داری یا نه که همونطوری 

  .حال رخ دادنه

نا رو که میگیری عمل نکنی اینه که میخوای به یکباره او یهایعلتی که باعث میشه تو به تصمیم نبنابراین مهم تری 

م فکر میکنی باید از فردا شروع کنم و یک ماه رژیبرسی مثال میخوای وزنتو کم کنی، با خودت انجام بدی و به نتیجه 

می ریزی و خودتو و به هم تهای زندگیتموم برنامه. زش کنمبگیرم، شام نخورم، شیرینی و نمک رو حذف کنم، ور

. نتیجه این میشه که سرخورده کنار میذاری روفشرده ی هتحت فشار میذاری و احتماال در کمتر از ده روز هم این برنام

ی تصمیم گیری مغزت و ناراحت میشی و هر وقت تصمیمی میگیری انجام نشده باقی میمونه و روز به روز ماهیچه

ضعیف و ضعیف تر میشه تا به جایی برسی که کامال ناامید شی و هیچ وقت حاضر نشی تصمیم جدیدی بگیری. تا 

کاری که تا االن برای عملی کردن تصمیم هات میگرفتی روش غلطی بوده و اینجا باید به این نتیجه رسیده باشی که 

بارها و بارها کاری یکسان انجام دهید و انتظار نتیجه ای "ماقت این است که حتعریف انیشتن از  باید اونو بذاری کنار.

 ی متفاوتی بگیری.قطعا انتظار نداری با انجام کاری مشابه قبل، نتیجه ".متفاوت داشته باشید

قدرتمند  یر و اسرارآمیزی که تا اینجا ازش صحبت کردم قانوناسم این قانون بی نظ

تموم جهان و موجودات زنده بر اساس همین  که هو تکاملفرآیند یادگیری  وهمراستا با طبیعت تدریج و استمرار  قانون

-تاز تولد تا فراگیری مهار هر کسی بزرگی که  هایتوانایی یهمه میرسند.ن واصل تکامل یافته و به تعالی خودش

وقتی روشی ساده و راحت برای انجام کارهات  دوست عزیزم .اثرهبراساس همین  هآوردبه دست ش اساسی زندگی های

میشه گفت که گذر  هست چه نیازی داری که خودت رو تحت فشار بذاری و بخوای تعادل زندگیت رو به هم بریزی؟

 اونو نداره. جایگزینی بامقابله و  توانزمان از اون چنان قدرتی برخورداره که هیچ قدرتی 
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 برسم؟همه ی هدفام با این روش میشه به 

چ به هی، میرسونهاونا به طور سحر آمیزی تو رو به این روش  هر چه قدر هم اهدافت بزرگ باشند جواب اینه که بله،

وش این ره که یفکر در مورد این قانون، بزرگترین دشمنتیا سادگی این روش رو نخور،  آرزوهاتگی رفریب بزوجه 

جام ان به طور بسیار زیرکانه و ناخودآگاهانه ایو اگه مراقب نباشی این کارو ساده رو در نظرت کم اهمیت جلوه بده 

این  شکست هاینقشه جزئیات وتموم  همونطور که بهت قول داده بودم تا . البته اصال نگران نباش دوست من،میده

ی هچون میدونم به انداز. میمونمو مطمئن نشم که اونو برای همیشه نابود کردی در کنارت  رو نکنمدشمن رو برات 

د نجر به شکست و نا امیدیت شدندیگه ای زندگی کردی که دائم تو زندگیت ماشتباه  هایزندگیت با روش هایسال

 ونوادر پایان همین فایل که بعدی سفرمونه ی همرحل کهاین کار را به صورت عملی و بسیار ساده برات انجام میدم 

 اجازه بده بیشتر با این روش آشنات کنم.اما قبلش بهت معرفی میکنم 

 فقط یک قدم

مهمه و  خیلیچیزی که  ثانیاهزار کیلومتری فقط با یک قدم آغاز میشه و  هر چندیادت باشه که اوال هر سفر  همیشه

 .یک قدم هم ادامه پیدا میکنههمان اون سفر فقط با اینه که بهش توجه شده هم کم خیلی 

سفرت متوقف میشه و برعکس اگه فقط یک قدم دیگه رو برداری برنداری  ،یک قدم رو که باید برداریفقط اگه 

ه دنبال ب روآهسته و پیوسته ادامه دادن هرکاری نتایج فوق العاده، قطعی و تضمین شده ای  ا میکنه.سفرت ادامه پید

 که تاکنون در مورد موفقیت در هکتاب هاییتموم ی هچیزی جز موفقیت نیست. این اصل عصاراون  یکه نتیجه هدار

 فرمایند:می در این باره سعدی بزرگ مختلف نوشته شده اند.  هایزمینه

 .رهرو آنست که آهسته و پيوسته رود            رهرو اون نيست که گه تند و گهي خسته رود        

علم  . مهم ترین قانونهدار وقوانین خاص خودش ای دیگه علمهر و مانند  هباید توجه داشته باشی که موفقیت یک علم

 وستهآهسته و پیقانون همین نست وبرابر د تفریق تو ریاضیعمل جمع و با  میشه اون رو ،موفقیت که از نظر اهمیت

اون  راگو فقط  اگرمیتونه به هر خواسته و آرزویی که داره برسه هر کسی  " میگهکه  هتدریج و استمراریا  ادامه دادن

 تضمین شده است.ین صورت موفقیتش در ا "ش بدهمداوم ادامتدریجی و به صورت  ه ونشروع ک روکار 



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

 قدرتت اونا رو به پیش بردی ولی بعدتموم  کارهای زیادی رو توی زندگیت شروع کرده باشی و چند وقتی هم باشاید 

 که شاید یکی از مهم تریناز گذشت یک مدت کوتاه و بدون اینکه نتیجه ای ازشون گرفته باشی رهاشون کردی. 

یک مدت باعث خسته شدنت میشه که نتیجش علت هاش همون زیاد بودن حجم کارت در ابتدا بوده باشه که بعد از 

 کار برای رسیدن به اهدافت انجام یکی در ابتداانجام میده اینه که  براتویی که این روش دجارها کردن اون کاره. 

روبرو نمیکنه، بلکه برعکس بلند  هایامفشرده وگ هایبزرگ، کارهای سخت، برنامه هایبا چالشبه هیچ وجه تو رو 

بره و به پیش میتو رو الک پشتی در ابتدا با انجام کارهای خیلی کوچک و بسیار ساده و قدم به قدم اون هم به روش 

دونی رو شنیده باشی و می ششاید داستان ،با خرگوش به دست آوردهنتیجه ای رو بهت میده که الک پشت در مسابقه 

یلی خکردنش تونست خرگوشی که سرعت حرکت با آهسته و پیوسته م و فقط سرعت ک همونکه الک پشت با 

 نکن هیچ تالشیمنظور من از انتخاب عبارت  زیادی داشت ولی گهی تند و گهی خسته حرکت میکرد رو شکست بده.

 و اونقدر کوچکند کهکه اصال به چشم نمیان  ی هستندرمزآلودخیلی کوچکی و  هایهمین تالشدر عنوان کتاب، 

این روش یک هدف داره و اون هم رسوندن تو به موفقیت  .اونا رو به درستی توصیف نمیکنه "تالش کردن"عبارت 

 به بهترین شکلیه که میتونی تصور کنی و اونو برات تضمین میکنه.

 :و سنگ چشمه در شعرچشمه همون روش  

  به ره گشت ناگه به سنگي دچار                                        جدا شد یکي چشمه از کوهسار

  کرم کرده راهي ده ای نيکبخت                                     به نرمي چنين گفت با سنگ سخت

  !زدش سيلي و گفت : دور ای پسر                                         گران سنگ تيره دل سخت سر

  !که ای تو که پيش تو جنبم ز جای                                           نجنبيدم از سيل زورآزمای

 ل این واکنش سنگ داشت این بود که:رفتاری که چشمه در مقاب

  به کندن در استاد و ابرام کرد                                               ، سرد     نشد چشمه از پاسخ سنگ

  کز آن سنگ خارا رهي بر گشود                                                بسي کند و کاوید و کوشش نمود

  به هر چيز خواهي کماهي رسيد                                       ز کوشش به هر چيز خواهي رسيد   

 پيش تو دشوارها شود سهل                                                    گرت پایداری است در کارها
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هر  کنی تالش مستمربه صورت  و کارهاتو نیمه کاره رها نکنیداستان زیبا این رو یاد میگیری که اگه شعر و از این 

 میشه. امکان پذیربرات ناممکنی واقعا 

 ؟! من هم همینطور !نمیشه تباور

، اجازه بده اول مخترع شطرنج کردندگندم در داستان پادشاه و  هایدونهبرات همون کاری رو میکنه که این روش 

 داستان رو برات تعریف کنم و بعد نتیجه ای که با همین روش به دست میاری رو برات میگم.

خواسته بود بازی رو بهش یاد بده و در مقابل از او پاداشی کسی که شطرنج رو اختراع کرده بود )سیسا(  ازپادشاه 

آورده تو رو هم بر هایتونم حتی بزرگ ترین خواستهم و میا دشاه ثروتمندیگفته بود که من پااو  در ضمن به ،بخواد

ادشاه درخواست پ. سیسا نگرانی نداشته باش من میدی ی که بهدر مقابل آموزش بزرگ هایاز طلب خواسته پس ،کنم

پادشاه رو بسیار زشش در مقابل این آموبا درخواست به ظاهر ساده و ناچیزش رو پذیرفت و بازی رو به او یاد داد اما 

رخواست . دهمتحیر کرده بود به طوری که پادشاه عصبانی شده و گمان کرده بود که سیسا قصد دست انداختن او را دار

 دونه 4سوم  خونهدر  دونه 0دوم  خونهگندم، در  دونهاول صفحه شطرنج یک  خونه یسیسا از پادشاه این بود که در 

قبل گندم بگذارند. ی خونهکه به جلو می روند دو برابر  خونهو در هر  دونه 16پنجم  خونهو  دونه 8چهارم  خونهو 

، تیت من نیست و تو با چنین در خواستو شایسته پادشاهی و سخاو درخواست ناچیزپادشاه با ناراحتی به سیسا گفت 

-ونهدتعداد ی هرد. بعد از محاسبگیری، افراد من کیسه ای گندم برای تو خواهند آومحبت من رو گستاخانه نادیده می

ی هنتیجه به پادشاه اعالم شد و به او گفته شد که توانایی برآوردن خواست کرده بود درخواستسیسا که  یگندم های

در  . پادشاه در کمال ناباوریهد بسیار بزرگیدعکرده سیسا درخواست که  گندمی های دونهچرا که تعداد  هندار وسیسا ر

 وندهمی سیسا مبهوت و عاجز بسیار بزرگ و سرسام آور و همچنین در برابر تعهد خود نسبت به خواستهمقابل این رقم 

ی آخر در خونهی اول به چنان عدد بسیار بزرگی بشی که چطور یک دونه گندم در خونه متوجهبرای اینکه کامال  بود.

 آوردم: جدول زیررسید، من جدول روند افزایش اون رو برای تو در 

 

 



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

 ولی پیوسته ی تعداد دونه های گندم جدول جادویی افزایش تدریجی

 گندمهای نهوجمع د گندمهای نهوتعداد د شطرنجهای خونه

 عدد جدید +عدد قبلی( = )درآمد  1 1

2 0 1+0=0 

3 4 0+4=3 

4 8 3+8=15 

5 16 15+16=01 

6 00 01+00=60 

7 64 60+64=103 

8 108 103+108=055 

9 056 055+056=511 

11 510 511+510=1،300 

11 1،304 1300+1304=0،343 

12 0،348 0343+0348=4،3,5 

   

63 4،611،686،318،403،083،,34 ,،000،030،306،854،335،833 

64 ,،000،030،306،854،335،838  18،446،744،173،719،551،615 

 

 اصال در نگاه اولمیکنه رو تدریج و استمرار  روش که جادویی ،واقعااین نتیجه رو میگیریم که  پرمعنا از این داستان

جام کاری که این روش ان .سختهت باور نتیجه ای که از این روش به دست میاد هم واقعا براو حتی  نمیتونی ببینی

 4از یه دونه گندم برات شروع میکنه بعد اونو دوتاش میکنه و بعد اونو  بلکهانجام کار زیاد در مدت کوتاه نیست  ،میده

نتایج رو برات به طور  میری میرسونه و هرچقدر جلوتر 1333روز به باالی  13فقط و بعد اونو بعد از  8تا و بعد 

ه جای قتی سیسا بواین روش اونقدر فریبنده و غیر قابل باوره که  میبینیهمونطور که باورنکردنی افزایش میده. 

کر عصبانی میشه و فپادشاه صحبت میکنه گندم های دونهاز که مورد انتظار پادشاه بوده یا انبارهای گندم ها کیسه
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یک کیسه بیشتر نخواهند بود و این اشتباهیه که حداکثر  ی که سیسا درخواست کردهگندم هایدونهمیکنه که کل 

ی که در موردشون صحبت کردیم مرتکب شویم و در دیدن و باور اذهنیخطاهای همون ما بر حسب  یهممکنه هم

ن نمیتونیم چنی همد ما ونن صورت که پادشاه مات و مبهوت موبه هم،  تدریج و استمرار کردن نتایج اصل قدرتمند

 احتماالکه تا خودت تجربش نکنی  هجادویی میکندر رسیدنت به هر هدفی این روش  باور کنیم. واقعا وچیزی ر

اور بکه برات به دنبال داره رو  ینتایج بتونیولی آنچه که مسلمه اینه که جدای از اینکه  ،سختهخیلی باورش برات 

کار خودشو میکنه. اینکه بخوای در هر صورت شروع به استفاده از اون بکنی یا نه و  وجود دارهبکنی یا نه، این قانون 

مان دارم که اگه همین االن شروع به استفاده از روش قدرتمند تدریج و استمرار انتخابیه که خودت باید بکنی. اینو ای

وش ر استفاده از ایندر شغل، درس و زندگیت میشی. ی عرصههای ترین آدمموفقیکی از  به زودیبکنی در زندگیت 

 .قهرمان قهرمانان نامید ادیسون رو شاید بتوان

ل موفقیت در هرکاری ، اصل تدریج و استمرار یا همان واهمیت ترین اصبنابراین یکی از مهم ترین و شاید هم با 

توان ادعا کرد هرکسی در شرایط معمول، میکه  هاین اصل آنقدر مهم و حیاتی .کارهاون  آهسته و پیوسته ادامه دادن

ز ناشی نیها بسیاری از شکست ه. از طرف دیگدرصده صدتقریبا اون  درصد موفقیت بدهبه این صورت ادامه  روکاری 

-ولی با دیدن اولین موانع و نامالیماتست. بسیاری از مردم وارد کارهای زیادی میشن از رعایت نکردن همین قاعده ا

ار در کو  نمیشوارد  ه ایبه کار دیگ بعدشکنن میرها  واون کشن ومیکار اون  و دست از تالش در میشنناامید ها 

و همونطور که پل جی میر گفته نود درصد اونها در واقع مغلوب نشده اند بلکه به  جدیدشون نیز همین کار رو میکنن

قبل از اینکه زمان در هرکاری  تسلیم شده اند و همین ادامه ندادن کارها باعث میشه که بدون هیچ مبارزه ای آسانی

 د.ننکمینقل مکان  نداز اون مزرعه ای که کاشت ،رداشت محصول برسهب

 شود سهل پیش تو دشوارها                            است در کارهاگرت پایداری 

 هیچ کس نمیگه چطور؟همه میگن باور کن میتونی ولی 

 هاینامهیا بری های موفقیت شرکت کرده باشیا در کالسی مطالعه کرده باش روموفقیت  های در زمینه ی باکت اگه 

یا ی ایمان داشته باش تاحتماال به این عبارت که به موفقیت خودی دیده باش روها در این زمینهها و رسانه تلویزیون



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

عبارات  این یههمبرخورد کرده باشی  "یتونمیحتما ی انجام ده روکاری ی تونمیکه  کنیباور  اگه"ی مانند هایعبارت

باور رو در خودت به وجود برهان و تفکر این کاری اینه که قبل از اون با دلیل،  انجام هرو الزمه ی  درست هستند

اونو برای تو من میخوام در اینجا بدی اما چیزی که به ندرت بهش توجه شده و  شتونی انجامبیاری که واقعا می

های زیادی فکر میکردند که نمیتونن یه کاری رو انجام دوست خوبم بگم اینه که خیلی از مردم به این دلیل که مدت

سال یا  13های طوالنی )گاهی مدتکه  یافراد چنینبه اینه که منطقی تر  ،سختهیجاد چنین باوری براشون بدن ا

که  ر کننبه یکباره باون حق بدیم و انتظار نداشته باشیم برنمیا یی انجام کاراز عهده اندفکر میکرده  (بیشترحتی 

اما از اونجایی که کل سیستم  نبوجود بیار ون، درسته که باید این باور رو در خودشهندانجام بداون کارو  ننمیتو

های مختلفی برای تغییر باورها وجود داره ولی باور مخالفی رو پذیرفته این کار به راحتی انجام نمیشه، روش ونوجودش

 .رو بپذیرند و در اونا به موفقیتی نمیرسند هانمیتونن اون روشزیادی از افراد خیلی  تعداد

نم کاری این که من میتوگفتن فقط چیزی رو به صرف  هر نهستی که نمیتون اینگونه افرادیاز تو دوست خوبم اگه  

و اگه  تدریج و استمراره جادوگربراساس اصل که  با تو در میون بذارم رو یه رازیمیخوام ، نرو انجام بدم بپذیر

 رسونه.میتو رو به موفقیت  ایانجامش بدی به طور باور نکردنی

. ازت همیکنایجاد  تودر  وکه به صورت خودکار باور به توانایی ر بسیار ساده است فرآیندو عملی یک راهکار راز  این

کر ف اگه که حتی هاین راز اوناز کشف حقیقت متعجب خواهی شد. خودت هم میخوام حتما امتحانش کنی، شک ندارم 

کن و  شروع رو کاراون فقط باور منفی ات رو کنار بگذار و  اشکالی نداره، یامیانجام یک کاری بر ن یهکنی از عهدمی

خودت هم از  همونطوری که گفتماختصاص بده،  کاراون  به انجام رودقیقه  03روز، هر روز مدت  03مدت  فقط به

وجودت عمیقا به این باور رسیده ای تموم  که خود به خود و باخواهی دید فهمیدن حقیقت شگفت زده خواهی شد و 

ین اداری و چقدر بیهوده اون رو برای خودت بزرگ و دست نیافتی جلوه داده بودی.  روکار  اونواقعا توانایی انجام  که

 .کنیتبدیل  هااون به توانایی انجام تبه ایمان روت از انجام کارها یهاترسی تا بتون هیک راهکار عملی
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موفقیت  د.برسنجایگاه موفقیت دیگران حسرت بخوری و تعجب کنی که چطور تونستن به این به  لزومی ندارهدیگه 

ر ست و ههاانسان یهد. بزرگی و عظمت در درون همباشنبهره مند اون  که فقط بعضی افراد ازنیست  ویژه کاالیی

در  .هرسمیموفقیت خود به خود از راه  بدهادامه  رواون  و نهشروع ک روکار اون  هبخواد کافی رودر کاری کسی موفقیت 

شاه  ل،اص این میرسی، چرا کهبه موفقیت  حتما به کار بگیر روتدریج و استمرار  اصل هر هدفی که در زندگیت داری

 "اثر در استمراره"  کوتاه رو همیشه به خاطر داشته باشی دوست من یهازت میخوام این جمل .هکلید موفقیت

 استمرار در دنیای امروز کجاست؟جایگاه اصل تدریج و 

عالوه بر خطاهای ذهن، روند شده است. اصل تدریج و استمرار واقعا به فراموشی سپرده  ،در دنیای پرشتاب امروز

مایل تبه نتایج فوری به شدت  ماشتاب زندگی امروزی و محیط و شرایطی که در آن زندگی میکنیم باعث شده اند پر

 به شدت روما  از موقعیت سوء استفاده کنند وما باعث شده عده ای در همین نقطه ضعف و تمایل داشته باشیم. 

 :مانند تبلیغاتیی زیادی رو برای هاحاضر باشیم پول وسوسه کنند که

 شوید میلیاردرکسب درآمد در کمتر از یک ماه  یهبا خریدن یک بست -

 جوانتر شوید تا پانزده سالت خود به صوربا مالیدن یک کرم به اصطالح صددرصد گیاهی  -

 .دکنیمثل روز اول  روزندگی زناشویی تان  !!با خوردن قرصهای خوش اخالقی -

 .دبرسی در ده سالگی داشتیدبا تزریق یک آمپول به زیبایی و جذابیتی که  -

 خونه تحویل بگیرید. بخیلی زود اونها رو در با تصورکردن آرزوهاتونبنشینید و  توی خونه -

نستند به خواسته و آرزوهاشون تومیمردم  یهداشت در این صورت هممیچنین امکانی وجود  تصور کن یک لحظه

، هیچ ی زناشوییهادر زندگی یهیچ محتاج و نیازمندی، هیچ انسان ناتوان و پیری، هیچ مشکلآیا  برسند بنابراین

آیا ما در چنین دنیایی داشت؟؟  میغیرجذابی، و هیچ فرد به آرزو نرسیده ای در جهان وجود  نامتناسب وشخص 

 کنیم؟؟ میزندگی 



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

 مورد چگونگیدر هایی رو امتحان کنی وسوسه شدی چنین روشدوست خوبم میخوام که هر وقت که بنابراین از تو 

 اصلکه موضوع وجودت این تموم  تا باخوب فکر کنی که در زندگیت به دست آوردی  هاییبه دست آوردن مهارت

 رو درک کنی.حکمفرماست  هااستمرار بر تموم پدیدهتدریج و 

به صورت فوری ثروتمند  پکیج آموزشی،داشت که با تهیه کردن یک میاین امکان وجود  هشد اگمیواقعا خوب 

افت، ی میان به طور باورنکردنی بهبود میافت، روابط و اخالق میشدیم، اراده و اعتماد به نفس مان افزایش زیادی می

شد یمداشتیم حداکثر تا سه ماه برآورده میرسیدیم و هر خواسته و آرزویی که میبه شهرت و جایگاه اجتماعی باالیی 

قصد  که داد بدون هاییچنین وعده تو دوست خوبمکسی به  اگه .بخوای دنیای ما چنین جایی نیست روولی حقیقتش 

نیست که هر چیزی فوری به دست بیاد اما اصال نگران نباش دوست درسته که جهان ما چنین جایی فریب تو رو داره. 

و بدون نیاز به تالش یکباره و  به صورت قطعی و پایدار تو هایخواسته یهکه رسیدن به هم هخبر خوب این ،من

 است؟ ی بدست آوردن خواسته هات در دنیای واقعی چگونهاما قبلش ببینیم نحوه .هممکن هم !ی فوالدیناراده

 ما در چطور جهانی زندگی میکنیم؟

ن یا فرض کن میخوای خونه، ماشی ؟بیاری ببینیم وقتی چیزی رو در دنیای واقعی میخوای چطور میتونی اونو به دست

و اون هیه کنی ت اونها روفروشگاه بری و بهترین بنگاه یا تونی به میداشته باشی، که با پول بشه خرید چیز دیگه ای  هر

شه داری و با پول نمیاز طبیعت که  هاییدر مورد خواسته .بپردازی رو اونها پولباید یک شرط داره و اون اینه که  فقط

اگه سالمتی بخوای تا به طور منظم و پیوسته ورزش نکنی، استراحت، تغذیه و  .نیز دقیقا به همین صورته بخری اونا رو

به  ی تابدست بیارقهرمانی یک مسابقه رو یا خوای وزنتو کم کنی ببهداشتت رو رعایت نکنی اونو بهت نمیده. اگه 

ست دی اونو به دنبهاشو  تاهر چیزی رو که بخوای بهایی داره و بدستش نمیاری.  کنینتالش براش  ی کافیانداره

ی تونمی ببری، باال روخصوصیات اخالقی و روابط اجتماعیت ی تونمی، کنیبه ثروت زیادی دست پیدا ی تونمیتو  .میارین

هر  یتونمی ،بهبود ببخشیبه طور چشمگیری  روزندگی شخصی و زناشوییت  یتونمی، یخوش اندام و جذاب به نظر برس
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 رو اونهاکه بهای  هشرط ایناون  و هاینها فقط با انجام یک شرط یهو هم کنیکسب  یکه الزم دار رودانش و مهارتی 

 .یبپرداز

 به این معنا نیست که باید زندگیتو به هم بریزی، استراحت و پردازیبهاشو ببرای رسیدن به اون اما این که میگم باید 

آب و به  تودنیست خو اصال نیازیده ای رو بر خودت تحمیل کنی و سخت و پیچی یهتفریحتو نادیده بگیری و برنام

بوده  امروز یکی از مهم ترین دالیل عدم پیشرفتتبه اشتباهاتی که شاید تا  باید حواست باشه تو دام چنین، بزنیآتش 

کار  ی تالشمو روی یکو همه به هم میریزمزندگیمو  هایبرنامهتموم  ماهفکر کنی مثال یک نباید اند گرفتار نشی. 

روند  باید همون ،. نه دوست خوبم کاری که باید انجام بدی برعکس اینهو به هدفم برسم تا اونو تمومش کنم میذارم

عادی زندگیتو حفظ کنی، استراحتت رو کامل بکنی، بیرون رفتن، ورزش کردن و تفریحتو داشته باشی و فقط تنها 

و حتما اونو  هدفت اختصاص بدیاون به رو ( دقیقه 03مثال هر روز زمان کمی ) کاری که الزمه انجام بدی اینه که

پیشنهاد  بله دوست خوبم، .دقیقه به هدف رسید 03با روزی گه میشه م و سئوال کنی. ممکنه تعجب کنی انجام بدی

. اول باورش سخته ولی واقعا شدنیه در نگاه های گندم نگاهی بیندازی، دونهمیکنم یکبار دیگه برگردی و به جدول 

 ی ی زمان چیه؟ معجزه، میخوای بدونی معجزهشکست ناپذیره اگه خاطرت باشه بهت گفتم که زمان یک جادوگر

سادگی و غلط انداز بودنشه. از روشی ساده استفاده میکنه که هیچ کسی در رسوندنت به اهداف و خواسته هات زمان 

به تو رو ده درصد تضمین ش نتیجه بخش باشه ولی به طور صدموثر و بتونه روشی به این سادگی  فکرشو هم نمیکنه

این یه روش تازه کشف شده نیست این روشیه که از طبیعت ؟ یبپرسی از کجا اینقدر مطمئن شاید. موفقیت میرسونه

ی از ما این رو کسانخیلی قبل تر  .از اونا به ما ارث رسیده تاریخ بشری وجود داشته و هایهدور یهگرفته شده و در هم

  .در زندگیشون ثابت کردند افراد موفق و سرآمدمثه ادیسون، پیکاسو، ناپلئون و 

یدن به آرزوها و اهدافت هستی تنها و تنها روش رسیدن به اونها فقط و فقط تالش و تمرین اگه واقعا به دنبال رس

قوی  یهاین تالش و کوشش کردن اصال به معنای سختی کشیدن و اراد تاکید میکنم کهدوباره و دوباره است. اما 

 هایالشباید از تمقاوم باشی ولی  هاداشتن نیست، درسته که خیلی بهتره که اراده داشته باشی و در مقابل سختی

بهای این بنابر. تا خیلی آرام بدنت رو با سیستم جدیدش وفق بدی شروع کنی که اصال به چشم نیاد اونقدر کوچک



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

کسب هر دانش و مهارتی، پولدار، جذاب و خوش اندام  مانند) در هر زمینه ایو خواسته ای موفقیت هر رسیدن به 

 .در اون راستاست همستمر تالش تدریجی و فقط (بودن

 آیا رسیدن به اهدافمون کار سختیه؟

ا مبه دست آورد نیست اما از آنجایی که اون  فورا در رودنیایی رویایی که بتوان هر چیزی اون  که دنیای ما هدرست

 م میتونیمگیریکه می  هاییتصمیم و میکنیمکه  هاییدائما با انتخابدارای قدرت تعقل و اختیاریم در طی زندگیمون 

 . همین تصمیم گیری هاست که مشخصداریمگام بر  هو در مسیری که منتهی به موفقیت بدیمتغییر  ور مونزندگی

اقعا و و تصمیم درستی بگیری کنیانتخاب  رومسیر صحیحی  اگه ،هسرنوشت یک انسان چگونه رقم بخور هکنمی

کامال ن واهمیت شدر آنقدر کوچک هستند که ما  هااین تصمیم هابعضی وقت .خوای برسیمیبه هر آنچه که  نیتومی

ر واقعیت اتفاق دکه ولی آنچه  به اشتباه می افتیم و فکر میکنیم که یک تصمیم کامال بی اهمیت و بی تاثیر هستند

شار رکه همین تصمیمات کوچک و از نظر ما بی اهمیت هستند که در دراز مدت باعث ساختن آینده ای س هاین هافتمی

  .میشنو نارضایتی برای ما  شکستاز  پراز خوشبختی و سعادت و یا 

 :کهی هست تواین خود  دوست خوبم یادت باشه که

باشی ی باف و منف تالشگر و مثبت اندیش یا تنبلناسب تم یهیک جملانتخاب با انجام یک کار کوچک و یا ی تونمی

یا ترسو و  یرگیببه کار  هتدر مسیر صحیح که اغلب منتهی به پولدار شدن روکه تالش صحیح  کنیانتخاب ی تونمی

که  رو داشته و ورزش مناسب صحیح که تغذیه کنیانتخاب  ینتومی، یباش هکه اغلب منتهی به فقر و نیازمندی قانع

 ه منتهی بهک روو تنبلی و تن پروری  باشییا بی توجه به عادات غذایی  بدیانجام  هتمنتهی به خوش اندام و زیبا شدن

کوچک  قدراونها گاهی اوقات این تصمیم گیری قبال گفتمهمونطور که  .انتخاب کنی هتو بیمار شدنشدن نامتناسب 

وچکی به این ک هاییبپرسی که تصمیم تاز خود هو ممکن نیبدوبا اهمیت  رواون  تونی نتایجمیهستند که واقعا ن

 به دنبال داشته باشد؟ روبزرگی ی هچنان اثر و نتیج نهتومیچطور 
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: هگمیشن یمگرفته ها که در زندگی هاییتصمیمی هآنتونی رابینز یکی از برجسته ترین مربیان موفقیت جهان دربار

 میها با همین تصمیم رواون  که شما هزنند، آینده همان چیزیمیرقم  روشما ی هتصمیمات شما سرنوشت و آیند

ما به شوند زندگی شمیرسانند یا باعث میبه زندگی دلخواه تان  روسازید. تصمیمات کوچک روزمره هستند که شما 

عه و در یک کالم به یک فاجنداره  وجوداون  وضعیت بسیار بد و غیرقابل باوری که هیچ گونه هدفمندی و رضایتی در

قط دو ف اگه .دنهدمیتشکیل  روما شی هی و آیند. در واقع همین تصمیمات خیلی کوچک هستند که زندگبشهختم 

ه و چیزی که یک تصمیم کوچک و بی اهمیت ب دکنمی، مسیر زندگی تان تغییر شویدمیلی متر از مسیرتان منحرف 

که راه حل در وجود خود شماست.  ه. اما خبر خوب اینبشهبه یک اشتباه خیلی بزرگ تبدیل ه ممکن هرسمینظر 

یک  قطف هاز مسیر درست زندگی تان منحرف کن روشما  نهتومیهمانطور که یک اشتباه دو میلی متری در محاسبات 

ن . روش رسیدنهوخواهید، به اهداف و آرزوهای تان برسمیبه هرآنچه  روشما  نهتومیتصحیح مسیر دو میلی متری هم 

عملی، راهنما یا نقشه ای پیدا ی هکه یک برنام هدر زندگی تان در اینها تجربه کردن بهترینو  دیخواهمیبه هرآنچه 

اقی و این که چگونه در مسیر صحیح بی برسی خواهمیبه آنجایی که ی توانمیدهد که چگونه بکه به شما نشان  دکنی

 بمانید.

 :موفقیت بر اساس اصول طبیعت

خیلی ساده است و اصال ازت نمیخواد کار سخت و  یکه روشبا ایناز رفتار طبیعت گرفته شده و  روش تدریج و استمرار

ر کارش ی دازیادی رو یکباره انجام بدی اما باید بدونی که قانون این روش سختگیرانه است و بخشش و چشم پوشی

تنبیهت میکنه اگه بهت میگه روزی  نیست اگه اون چیز کمی که از خواسته رو انجام ندی واقعا به صورت بی رحمانه

ده دقیقه برای یک کاری صرف کن، هیچ عذر و بهانه ای برای انجام ندادن کار ازت نمی پذیره و باید اون کار رو 

حتما انجام بدی تا نتایج فوق العاده اش رو بهت بده و اگه فقط یک روز اونو انجام ندی تاوان سنگینی رو ازت میگیره. 

ترین هشداری که در این سفر میخوام بهت بدهم اینه که بعد از شروع هرکاری به این روش فوق العاده بنابراین مهم 

سعی می کنند تو رو از مسیر اصلیت منحرف کنند و  بیهوده ای که هایو کمال انجام بدی و فریب وسوسهم اتم آن را

تموم  و با نخوری بعدا این کار رو بهتر انجام میدمو  هیبی اهمیتخیلی ساده و کار ، هکار خیلی کم حجمبا عباراتی مثله 

 این سه دشمن خطرناکت مقاومت کنی.  هایقدرتت در مقابل وسوسه



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

و بپرسی چطور میتونم چنین قانون سخت  که یک عادت رو در خودم ایجاد کنمممکنه بگی که برام خیلی سخته 

 غیر از این رفتار کرده ام؟ هاییعمرم به روش هایسالی های رو در زندگیم اجرا کنم در صورتی که به اندازگیرانه

نت بخوای لقمه رو از پشت سرت به دهاگه  ،این موضوع نباش اصال نگرانکامال درست میگی و کار آسونی نیست ولی 

ن وولی اگه از روش صحیحش استفاده کنی خیلی هم آس استفاده میکنیاز راه اشتباه برسونی کار سختیه چرا که داری 

اونچه رو تا  همون طوری که بهت قول داده بودم قدم به قدم این مسیر رو تا موفقیت کامل همراهت هستم. و راحته.

بسیار ی هنقشین احاال که گنج بی نظیر و فوق العاده ایه که واقعا میتونه زندگیتو متحول کنه و ی هاینجا بهت گفتم نقش

من کامال شرایطت رو درک میکنم و میدونم  بهت کمک کنم که این گنج رو مال خودت کنی. الزمه داریم ارزشمند رو

یدونم میر کردنه. ییکی از سخت ترین کارهای دنیا تغشاید سخته و ها آدمی هکه ایجاد یک عادت جدید چقدر برای هم

کسی تونسته این  هر اما و کنه ادجاونقدری سخت هست که هرکسی نتونسته اونا رو در خودش ای هاکه ایجاد عادت

مهم ترین رمز پیروزی افراد بزرگ معتقدند  هاعصر خودش تبدیل شده. خیلی هاییکی از موفق ترینبه کارو بکنه 

تموم این سختی ها قابل درک است ولی دوست عزیزم، یقین دارم اگه بر  .دشونهدر خوسازنده  هایایجاد عادت یتوانای

ه شده عمل کنی خیلی راحت تر از اونچه فکرشو میکنی به اون نتایجی که مد نظرته میرسی. طبق اصول علمی و شناخت

اینو یادت باشه یکی از خصلت های ما آدم ها اینه که کارها و سختی ها رو بزرگتر از اونچه واقعا هستند می بینیم و 

 و شروع کنیم.فقط زمانی متوجه این اشتباهمون میشیم که ترس رو کنار گذاشته و آن کار ر

عا به به کار بگیری واق ساده رو راز ی مسیر زندگیت رو میدونی و اگه همینتا اینجا یک راز بسیار مهم و تغییر دهنده

به  بمخودوست تو  ،در زندگیت واقعی این راز کردن اجراموفقیت های بزرگی دست پیدا میکنی. ولی برای عملی و 

ایدار به صورت یک عادت پنیاز داری رو برات  خواسته هاتکه برای رسیدن به  کسب مهارتهاییسیستمی نیاز داری که 

 یبسیار ساده و واقعا ب عملی، با روشی ،اهدافتی هو برای رسیدن تو به هم میفهمممن این نیاز تو رو کامال  ،در بیاره

 ی نیستهیچ هدفی دست نیافتناون برای همیشه مطمئن بشی  به کارگیریتا با برات طراحی کردم  ی روسیستم ،نظیر

 . هیچ مانع و مشکلی غیرقابل حل نیست و
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گیم اونو در زندکه این راز خیلی ساده رو میدونم پس خیلی راحت  حاال"که  فکرمواظب این ازت میخوام : مواظب باش

ی عملی و برنامه . اینو بدون کهش برداشت نکنیبی اهمیت بودنبه معنی و سادگی این روش رو  باشی "به کار میگیرم

 ".به عمل کاربرآید به سخندانی نیست" به قول سعدی بزرگ، کنیبه عمل هدفمندی الزمه تا فکر و حرفت رو تبدیل 

نی و گنجی و حفر کخودتی گنج هیچ کس ثروتمند نمیشه، تو باید زمین وجود صرفا با داشتن یک نقشهدوست عزیزم 

داری به دست بیاری. من بهت قول میدم که قدم به قدم تا اجرای کامل این که در اون پنهان شده و االن نقششو هم 

 روش فوق العاده همراه تو باشم و تا تو رو از تموم موانع و مشکالت این مسیر عبور ندهم از تالش باز نمونم.

وب که تو دوست خاین تازه آغاز سفرمونه و به یاری خدای بزرگ تا رسیدن به مرزهای بی پایان موفقیت و اون چیزی 

میدونی که برای رفتن به سفرهای طوالنی و همراه همیشگی من الیقش هستی نرسی دست از تالش بر نمی داریم. 

واقعا از خود سفر هم مهمتره و میتونه باعث  ایی گاهی به وجود آوردن چنین آمادگی خودتو کامال آماده کنی،از قبل باید 

هم  این کتاب آغاز مسیر موفقیت تو بود و منمت و موفقیت به پایان برسونی. بشه بی هیچ دغدغه ای سفرت رو با سال

برای اینکه مطمئن بشم به بهترین نحو آمادگی الزم برای سفر به فرای خیالت رو  .از آغاز با تو بوده ام و تا پایان با توام

اسم این دوره، م. ه اکرد طراحی و آمادهبرات راهنما بسیار ارزشمند به عنوان ی ی یک دورهدر خودت ایجاد کرده ا

ه گیرمیتصمیم  کهی لحظه ااز هرکسی که  یموانع و چالش هایهست. در این دوره  ی آمادگی برای موفقیتدوره

دیم و میروبرو هست مورد بررسی قرار هاشون اکاری انجام بده تا زمانی که اون کارو به طور کامل به پایان برسونه ب

پایان دوره ر دموانع و مشکالتی که تا حاال مانع رسیدنت به خواسته هات بودن رو یکبار و برای همیشه برطرف میکنی. 

هیچ مانع و مشکلی، هیچ کمبود و محدودیتی و هیچ  به معنای واقعی کلمه که یمیشابزارهایی مجهز  چنان بینش و به

 بشه. تو خواسته هاآرزوها  تو به اهداف،نمیتونه مانع رسیدن عذر و بهانه ای 

رای برو هست، من بپر از مانع و مشکل و مسئله و پیچیدگی رو یمسیربا به اهدافش دن یبرای رسمعموال هر کسی 

ه کسی تبدیل که تغییر کردی و ب خود توییاین  در پایان این دورهبلکه  تغییر نمیدمدوست خوبم این مسیرو  کمک به تو

، کسی که اونقدر رشد کرده که اون مشکالت بزرگ هغلبه کن مشکالت و محدودیت هار به راحتی ب هشدی که میتون

 اونکردی. تو  تغییرهمون آدم قبلی نیستی، تو  ،مسیر همون مسیره ولیبنابراین کوچک و ساده میان.  شقبلی به نظر



   اینجادر  دریافت رایگان فایل های موفقیت

 

سختی ها و  هک شدینیرومند و قوی اونقدر آدم ضعیف قبل نیستی که نتونه از پس مسائل و مشکالتش بربیاد، تو 

 کوچک میشن.  خفیف و مشکالت در مقابلت

. این همون یک قدمیه که گفتم یو با دقت اجراش کنکنی  شرکتاین دوره در پیشنهاد میکنم حتما دوست عزیزم 

 ی میمونه.قبی نتیجه باکسب کردی که تا اینجا  تجربیات و آموخته هاییاگه برنداری سفرت همین جا متوقف میشه و 

مطمئنم این موضوع رو جدی میگیری و حاال که سفری پرمعنا و باارزش رو شروع کرده ای تا پایان ادامش میدی و 

اجازه نمیدی به خاطر برنداشتن فقط یک قدم از اون همه ی نتیجه عالی و فوق العاده ای که در انتظار توئه بی نصیب 

ین روی برداشتن اولی آمادگی برای موفقیت بر دورهدر مورد و ثبت نام اطالعات بیشتر  دریافتبرای  و محروم بشی.

 کلیک کن.در زیر قدم 

 

 این کتاب رو به دوستان خود هدیه بده :

ه جهان زمانی به جای بهتری دونی کمیمیدونم که تو هم دوست داری در بهتر شدن جهان موثر باشی و دوست خوبم 

به  اشیمکنیم خودمان بهتر بمیزندگی کنند. اگه عالوه بر اینکه سعی اون  بهتر بیشتری درهای تبدیل میشه که آدم

ن جهان هم تغییر میکنه. هدیه دادن ای هادیگران هم کمک کنیم زندگی بهتری داشته باشند اونوقته که با تغییر آدم

در این زمینه باشه، یادت باشه این کارت ممکنه تاثیر خیلی بیشتری  مهمیخیلی  قدمکتاب کوچک به دیگران میتونه 

 رو برای دیگران به اشتراک بگذار.اون میکنی تو زندگی بقیه داشته باشه پس همین االن  فکرشو از اونچه
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