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 چرا این کتاب نوشته شده است...
خواهم دانستم میاواخر دوران دبیرستان بود که یک حس عجیب و غریبی به من دست داده بود. نمی

کردم، افسرده شده بودم و هیچ چیز من را . احساس ناامیدی میام چه کاری انجام دهمبا زندگی
کردم به می ون فکرخوانم چه در رشته کامپیوتر درس میاز این خوشحال بودم کالبته کرد. خوشحال نمی
 اما وارد آن که شدم دیدم این آن چیزی نیست که من فکر کرده بودم. آن عالقه دارم

 

ع با خود گفتم عیب ندارد به دانشگاه که بروم همه چیز فرق خواهد کرد و بهتر خواهد شد. بنابراین شرو
 کنکور دادم و در همان دانشگاهی که آرزو داشتم قبول شدم. 90 کردم به آماده شدن برای کنکور و سال

 ترم اول را با شور و اشتیاق گذراندم اما از ترم دوم دوباره همان احساس عجیب و غریب به سراغم آمد
 هاو دیدم این دانشگاه که هیچ فرقی با دبیرستان ندارد و فقط اسمش دهن پر کن است و همان درس

 دهند.نجا هم ارائه میای را به همان روش

 

ه و اینک بنابراین از دانشگاه هم دل سرد شده بودم و از ترس پدر و مادر که نگویند تو درس خوان نیستی
ه دبیرستان تا دانشگاه و ز دورا به هر فالکتی بود آن را پشت سر گذاشتم. ها را از خودم ناامید نکنمآن

ودم و مدام سعی داشتم خودم را از این وضعیت در به مدت پنج شش سال درگیر افسردگی ب سربازی،
ام لطمه وارد کرده بود. از حواس پرتی بگیر  تا کم شدن حافظه و از دست حسابی به زندگی بیاروم چون

به خاطر افسردگی از بین رفته  ،ها حرفی برای گفتن داشتمهایی که یک روزی در آندادن تمام مهارت
 بود.

 

دانستم هدفم از زندگی چیست کردم و نمین خاطر بود که احساس پوچی میهمه این دردسرها به ای
ام برگردم و با شوق و باید چه کاری انجام دهم که مدام خودم را سرزنش نکنم و دوباره به دوره نوجوانی

 .کارها را انجام دهمو ذوق 
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د یک جوابی برای آن پرسیهر کسی از من در مورد کامپیوتر سوالی می ،یادم است که دوره نوجوانی
کردم. دلم حسابی برای این دوران تنگ شده در مورد همه چیز مطالعه می داشتم چون با شوق و ذوق

 توانستم جوابی بدهم وهای ساده هم نمیبود چون همه چیز را فراموش کرده بودم و حتی به سوال
 چه اصال فالن چیز را یاد بگیریمچرا "گفتم در مورد هیچ چیزی کنجکاو نبودم و همش با خودم می دیگر

 حوصله شده بودم.و حسابی تنبل و بی خورد!"بدرد می

 

کنم ای آرزو می .سرگردان بودم چرا ب را داشتم ودانم آن موقع چرا این حس عجیب و غریاما االن می
 کردم.نمیر خودم را تلف دانستم و این همه سال عمدانم را آن زمان میکاش این چیزهایی که االن می

این کتاب را نوشتم چون پیدا کردن این  .هدفم را پیدا کنم ها افسردگی باالخره توانستم راه وبعد از سال
ها را امتحان کنیم و م همه راهشویدرست مانند یک پازل گمشده است و مجبور می ،راه و هدف زندگی

 و سرجایش قرار دهیم. کلی آزمون و خطا انجام دهیم تا بتوانیم آن پازل را پیدا کنیم

 

کنند بسیار کم است و معموال به صورت اتفاقی آن را تعداد افرادی که پازل گمشده زندگیشان را پیدا می
ینجاست که ولی مشکل ا .اما اکثر افراد باید دنبال آن بگردنندرسند به موفقیت میکنند و پیدا می

دانند چطور به آن از کجا شروع کنند و همینطور نمی داننددانند باید دنبال چه چیزی بگردنند و نمینمی
 برسند.

دانستم چرا این مشکل در من دانستم باید دنبال چه چیزی بگردم و اصال نمیدرست مانند من که نمی
بوجود آمده است. بنابراین شروع کردم به جستجو و نکات جالبی دستگیرم شد البته برای من کمی غیر 

معدودی که رویای  به نظر من حقیقت جز این نمی تواند باشد که عده اما .رسیدقابل باور به نظر می
خواهند خواهند نقش خدا را بازی کنند، نمیهای روی این کره زمین را دارند و میسلطه بر جهان و آدم

 اگر کمی  د رسید.واهیباور نکنید ولی بزودی به این نتیجه خاش به جایی برسد. شاید کسی در زندگی
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ای بخواهند بر جهان حکومت شویم که اگر عدهداستان نگاه کنیم متوجه این موضوع میعمیق تر به 
 کنند باید مردم

 

 را ضعیف کنند و رسیدن به ثروت و موفقیت را برای آنان امری غیر قابل دسترس کنند تا کسی نتواند بر
 علیه آنان کاری انجام دهد.

 

شوند نقش برده هایی که از آن خارج میتا آدم ندساخت طوری یل نظام آموزشی کشورها رابه همین دل
های آموزشی کارمند . سیستمو بردگی مدرن بوجود آمده است را بازی کنند و همین طور هم شده است

 هایشان همنهالبته با رسا که بتواند ثروت خلق کند.خالق  دهد نه یک کارآفرینویل جامعه میتح
 در یک زندگی معمولی ،اشینهایت آرزوی یک شخص از زندگ .دهنداند باورهای مردم را تغییر توانسته

 خالصه شده است. (خود خوانده دنیا ) و البته بی خطر برای حکمرانان

 

ها ثروتمند شوند باز هم اما من بر این باور هستم که خدا برای همه ثروت خلق کرده است و اگر خیلی
 کمیل شود.آن استفاده کنند بدون اینکه ظرفیت جهان ت توانند ازجا برای دیگران وجود دارد و همه می

 که بتوانیم ازخداوند همه ما را در بدو تولد یکسان آفریده است و به همه ما استعدادهایی داده است 
ها استفاده کنیم. بنابراین هیچ کس نابغه به دنیا نیامده است و دلیل اینکه اکثر ما در زندگی به جایی آن

اهداف ضعیفی است که  ایم بلکه دلیلشاد نداشتهایم یا استعدن نیست که ما تنبل بودهایم، اینرسیده
و باورهای غلطی که  هاه با فرهنگاین جامع .کنیمای است که در آن زندگی میجامعه همچنین داریم و

ها به کند و تعداد کمی از آنبه آن تزریق شده است هر کسی که در آن به دنیا بیاید را مثل خود می
نها تاما مابقی افراد نه  .رسندیا با تالش به آن می گیرندصورت اتفاقی در جای درست قرار می

 دارند.د برمیشوند و دست از رویاهای خوکنند بلکه سرکوب میاستعدادهایشان را کشف نمی
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اید ین وضع خسته شدهاز ااید و های نادرست زندگی کردهها با افکار و باورحاال به این فکر کنید که سال
با تمام افراد دور و  بینید که بسیار سخت است تااما میخواهید تغییری در زندگیان ایجاد کنید و می

 دیگری است. ها را مجاب کنید که داستان چیزبرتان مبارزه کنید و آن

 

ها و مانند آنبرای کسی که در میان ثروتمندان بزرگ شده است  از نظر من خلق ثروت آسان است البته
اند، خلق ثروت سخت است چون اول برای کسی که پدر و مادرش کارمند و کارگر بوده لیو .کندفکر می

ها را دور نریزد و مانند ثروتمندان باید با عقاید پوچی که در ذهنش کاشته شده است مبارزه کند و تا آن
 تواند به موفقیت برسد.نمی ،فکر نکند

ه یک راهنما و نقشه مناسبی برای طی کردن این مسیر وجود ندارد و من هر مشکل دیگر این است ک
د در دوره یا کتاب دیگری پیدا ام قسمتی از راه را نشان داده است ولی قسمت دیگر را بایای را دیدهدوره
جام ای از آنچه باید انخالصهو  ها ناموت خرج کردمو میلیون ها را شرکت کردم. پس تمام دورهکردممی

 شود را گردآوری کردم و در این کتاب نوشتم.

کند توانید هدفتان را پیدا کنید و همچنین این کتاب کمک میمی با اطالعاتی که در این کتاب وجود دارد
ون دار شدن، قانهای سریع پولودتان بخواهید و دنبال راهبه شرط اینکه خ .دتا بتوانید به آن هدف برسی

در این راه کند که راهنمایی می و این کتاب دویی نباشید! راه حل خود شما هستیدو راز جا جذب کائنات
 پس بخواهید و هرگز ناامید نشوید. ،مسیرتان را گم نکنید
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 خوانید...در این کتاب چه می
ایی اما از آن ج .شویما میرویم و با آن آشنو هدف گذاری می تعریف هدفدر این کتاب ابتدا به سراغ 

پس در  .تواند کاری انجام دهدهدف گذاری نمی ،خواهیمدانیم واقعا و قلبا چه چیزی میکه اکثرا نمی
شور و اشتیاقی  خود را کشف کنیم تا در ما چنانخواسته واقعی و قلبی گیریم که چطور بخش بعد یاد می

 بوجود بیاید که هر مانعی را از سر راه برداریم.

است و بدون این فرمول فرمول نگرش موفقیت بی یک چیزی کم دارد و آن هم باز هم این خواسته قل
دلیل تر پیگیری کنیم باید آن را با یک سپس برای اینکه خواسته خود را محکم .توان به جایی رسیدنمی

در خود یک تغییر سریع سپس نیاز به ایجاد  .را درک کنیم قدرت باورهاپیوند بزنیم و  بزرگ و محکم
 .ایم عمل کنیمتا بتوانیم به آنچه یاد گرفته داریم

)از اول و مطالعه کنید  ها برویدراغ آنسهای کتاب هستند و باید در ابتدا به ترین بخشها مهماین
توانید بخوانید و نیازی هم نیست به ترتیب های بعدی کتاب را میپس از آن بخش( 32کتاب تا صفحه 

های اول کتاب ی بخشکند و مکملی براای جدا گانه صحبت میلهبخوانید چون هر بخش در مورد مسئ
 است.
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 فهرست مطالب
 7..........................................................ندارند؟ شانیزندگ در یهدف ایدن مردم درصد 97 چرا

 14.........................................اند؟دهینرس آن به ستیچ هدف نددانیم که یکسان درصد 80 چرا

 25....................چطور به یک آدم توقف ناپذیر تبدیل شویم و هیچ وقت دست از تالش بر نداریم؟

 28.................................................................تواند به ما کمک کند؟باور چیست و چطور می

 30.........................................چطور در سریع ترین زمان ممکن تغییر کنیم و به موفقیت برسیم؟

 36..................متا سریع تر پیشرفت کنی مبکنی مانبه خود متوانیبهترین و ساده ترین کمکی که می

 38..................................؟چطور مشاور و مربی خوب پیدا کنیم تا ما را سریع تر به مقصد برساند

  41...........آن نیستند؟ چگونه در یک روز، کارهایی انجام دهیم که دیگران در یک هفته قادر به انجام

 55..............انجام دهیم؟ زیادی هایمان را چندین برابر کنیم بدون اینکه تالشچطور اموال و دارایی

 58.............................سه راز مهم و تکان دهنده یک پیر مرد صد ساله و فوق موفق در انجام کارها

 65.................................................!دهیم نداردموفقیت خیلی بستگی به کارهایی که انجام می

 68.....................................گذارند مانند یک آدم موفق و ثروتمند فکر کنیمباورهای غلطی که نمی

 71.......................................................................................کمال طلبی خوب است یا بد؟

  74.............................................فرار از اهمال کاری و تنبلی در انجام کارها مهم برای هایتکنیک

 78............................................ثانیه بدن خود را شارژ کنیم و برای کار آماده شویم؟ 30چطور در 

 80.............................بهترین جمالت انگیزشی از موفق ترین سخنرانان و مدرسان موفقیت در دنیا
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 درصد مردم دنیا هدفی در زندگیشان ندارند!؟ 97چرا 

درصد  97دانشگاه استنفورد آمریکا طی تحقیقاتی که انجام داده است به این نتیجه رسیده است که 
 اد باشیم!بنابراین احتمال آن زیاد است که ما هم یکی از این افر کنند.مردم کره زمین بی هدف زندگی می

هدف زندگی و چرا این همه انسان در این عصر اطالعات و تکنولوژی بی ده استاق افتااما چرا این اتف
 گذرانند؟خودشان را می

 

چه تاثیری در زندگیشان و  دانند هدف چیستها نمیاساسا آن هدف بودن افراد به این علت است کهبی
 طور به شکل صحیح هدف گذاری کنند!دانند چو نمی دارد
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احتماال خیلی طول خواهد  های زندگیشان را بنویسندتا از هدف 5که  دبخواهی انخودت اگر از اطرافیان
ار سختی هدف ک 5تن حتی اند و نوشچون تا به حال به آن فکر نکرده .هدف را بنویسند 5کشید که این 

 هدف را نوشتند احتماال مشابه جمالت زیر خواهد بود: 5و در آخر که این  خواهد بود

 م ازدواج کنمخواهمی -1

 خواهم دور دنیا سفر کنممی -2

 ام به موفقیت برسم خواهم در زندگیمی -3

 خواهم به دیگران کمک کنممی -4

 خواهم ماشین یا خانه بخرممی -5

 

در  .این جمالت بیشتر شبیه آرزو هستند نه اهداف زندگی اما هیچ کدام از این جمالت هدف نیستند!
و در  رزو و هدف را متوجه شویم تا بتوانیم هدف گذاری دقیقی انجام دهیماین جا باید فرق مقصد، آ

 ها دست پیدا کنیم.نهایت به آن

 

 استه من در یک کلمه از همه زندگییعنی خو مقصد

 ؟دچه چیزی میخواهی اناز زندگیت

 یت، خوشبختی، سعادت، رشد یا کمالموفق
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 گذاریم مقصد؟ها را میچرا اسم این

خواهم یعنی گوید من موفقیت یا خوشبختی میوقتی کسی می نما از زندگی است.چون یک دور
پس اسم این را مقصد  زی یک جایی آدم موفقی شوم.خواهم یک طوری زندگی کنم که یک رومی
 گذاریم یعنی چیزی که بعدا باید به آن رسید.می

 

 :توضیح دهم این را با یک مثال یدبگذار مقصد به خودیه خود دست یافتنی نیست.

 .یدیک بلیط به من بده دگوییبه فروشنده می و دبه یک آژانس هواپیمایی مراجعه کردی یدفرض کن
 صد شمااگر  . دخواهیخواهد پرسید این است که بلیط برای کجا می شمااولین چیزی که فروشنده از 

صال کجاست و ا شماه مقصد از هم فروشنده تا نداند کب، خواهمکه من فقط یک بلیط می دبار تکرار کنی
ت که مقصد به به همین دلیل اس صادر کند. شماتواند بلیطی برای نمییا خارجی  دسفر داخلی داری

 خودیه خود دست یافتنی نیست.

 

 آرزو چیست؟

 انبه عنوان مثال در یک کلمه از کل زندگیت شود.کنیم مقصد تبدیل به آرزو میها را تعیین میوقتی زمینه
 ؟دخواهیمی چه چیزی

 جواب: موفقیت

موفقیت را در چه چیزی  دحاال اگر بگویی موفقیت همانطور که گفتم مقصد و دورنمای زندگی است.
 دکه داری آن وقت است؟ ددانیرا یک آدم موفق می انرخ دهد خودت انو اگر چه اتفاقاتی برایت ؟دبینیمی

 .دکنیصحبت می انراجب آرزوهایت

ام در آرامش باشند اگر خانواده دور دنیا بگردم یا به استقالل مالی برسم یا بگوییاگر من د دمثال بگویی
 تمام این جمالت آرزوهای ما هستند. .کنممی بودن موفق احساس من وقت آن …و
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 های ما یعنی رویاهای دور و دراز ما که معموال هم دست نیافتنی هستند.آرزوها یعنی خواب و خیال
و با  کنیم.گذاریم اما هیچ وقت آن را پرتاب نمیی هستند که در کمان زندگی میآرزوها مانند تیرها

 کنیم تا بمیریم!همین تیر و کمان، زندگی می

 

 شود آرزوها را تبدیل به هدف کرد؟چگونه می

 ها دست نیافتنی هستند؟گوییم آرزو و چرا اینچرا به این جمالت می

و به  به جای مبلغ روی آن نوشته شده هرچه بیشتر! دایدهیک چک سفید امضا دریافت کر یدفرض کن 
 این چک نقد خواهد شد؟! شمابنظر  آن نوشته شده هرچه زودتر! روی جای تاریخ

 

آرزوهایمان باید تعریف  برای پاس شدن چک چک برای نقد شدن باید اطالعات دقیقی داشته باشد.
تا  کندمی که به محض اعالم آن، ذهن را درگیر ای دقیق و روشنهدف یعنی خواسته هدف را بدانیم.

 احتمال رسیدن و نقد شدن آن بیشتر شود.

 

 .دخواهیدقیقا چه چیزی می دکند و باید بدانیهدف داشتن، تکلیف انسان را روشن می

هایت گوید خواستهبه حضرت موسی می دخواهد به حضرت موسی )ع( دعا کردن یاد بدهخدا وقتی می
فرماید موسی به این میو  دقیق مشخص کن. خداوند برای حضرت موسی )ع( مثال میزندرا برای من 

 خواهم برای غذا.خواهم برای گوسفند یا نمک میبگو علف می شکل دعا کن
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برای اینکه احتمال نقد شدن این چک بیشتر شود نیاز به دو ویژگی  ،هدف مانند یک برگه چک است
 دارد:

 مبلغ مشخص -1

 شخصتاریخ م -2

 .دخواهیچه وقتی آن را می دو باید بدانی دخواهیچه چیزی می دباید بدانی

 

 چطور آرزوها را تبدیل به اهداف کنیم؟

به آن  داولین کشوری که میخواهی دباید مشخص کنی سفر به دور دنیا است. شمابه عنوان مثال آرزوی 
این  وم.یر ماه سال بعد به مجارستان برخواهم تمثال می دو بگویی" مثال مجارستان" کجاست؟ دسفر کنی

 شد یک هدف واضح و مشخص.

 

 چرا شد یک هدف؟ 

در مورد  دنیقبل از اینکه به مجارستان سفر ک دشود و دوست داریهمین االن درگیر می انچون ذهنت
م آرا انذهنت دو تا این کار را نکنی دو همچنین قیمت تورها اطالعات کسب کنی های گردشگری آنجاذبه

 شود.نمی

 

 کند.ویژگی هدف این است که آنقدر دقیق و روشن است که مدام ذهن ما را درگیر می

 خواهیمکنیم چه چیزی میدهد که وقتی ما به دقت تعیین میو همین درگیر شدن ذهن نشان می
 شود.احتمال دستیابی به آن هدف بیشتر می
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 نیم؟آیا برای هدف گذاری باید به امکاناتمان هم توجه ک

خص من اگر امکان سفر به مجارستان در تیر ماه را ندارم آیا عاقالنه است که آن را به عنوان یک هدف مش
 کنم؟

 من اگر امکان الزم برای انجام یک خواسته را ندارم آیا عاقالنه است که آن را به عنوان هدف انتخاب
 کنم؟

 بله 

 بله

کنند و ها را تعیین میها خواستهموفق. مین استهدر های موفق با ناموفق های انسانیکی از تفاوت
 کنند.برای رسیدن به آن خواسته استفاده می بعد از امکاناتی که دارند

گویند امکانات من کم چون می شوندشوند و بعد ناامید و مایوس میها متمرکز روی امکانات میناموفق
 کنند.است و برای رسیدن به خواسته هیچ تالشی نمی

 

بدون اینکه بهانه کمبود امکانات را  خواهیمخواهیم و کی آن را میبنابراین باید بدانیم چه چیزی می
 و با این توجه که از هر امکانی که داریم باید برای رسیدن به آن به خوبی استفاده کنیم. بیاوریم

 

 فرماید:علی )ع( می

 خواهید مشتاق باشید.برای آنچه که دارید شکرگزار باشید و برای آنچه که می

و آرزویش  اگر یک پسر روستایی تمام خواسته .بزرگ شوند انهایتتا یافته یدرا بزرگ کن انهایتخواسته
تواند رئیس جمهور یک کشور آیا این پسر هیچ وقت می. این باشد که در آینده کدخدای روستا شود

 !شود؟
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 .دانیم هدف چیستستیم که میدرصدی ه 3خیلی خب االن دیگه تو و من جزو 
ا روی رو اهداف زندگی خود  دانند هدف چیستدرصد کسانی که می 80پس چرا 

ها را عملی کنند اند آننتوانستهد کننها نگاه میاند و هر روز به آنکاغذی نوشته
 اند؟!تا از آن نرسیده 8تا هدف به  10و تقریبا از هر 

 کار الزم برای رسیدن به آن اهداف را انجام دهند. به این دلیل که مردم حاضر نیستند

دف را یا به عبارت دیگر اشتیاق کافی برای رسیدن به آن ه خواهندچون آن اهداف را با شدت کافی نمی
 .ندارند
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 سیدن به اهداف را بوجود آورد؟رتوان اشتیاق کافی برای چطور می

یت که  تمایالت برای موفق یدشه به یاد داشته باشهمی. رسدچیزی را که دل نخواهد دست هم به آن نمی
اینطور نیست . دهدگویند جواب نمیهدف گذاری آن طوری که همه می .مهم تر از هر چیز دیگری است

 این یک دروغ است! شویم.شویم و اگر ننویسیم موفق نمیکه اگر اهداف را بنویسیم موفق می

 

دف را ه 20یا  10چون وقتی کسی فهرستی از  .ی هم هستدهد بلکه منفنتیجه نمیاین کار نه تنها 
ه یا شش او شش هفته یا شش ما. دهدتا رخ نمی 8 و دهدتا رخ می 2مورد آن  10و از هر  نویسدمی

 .بیندهمه این اهدافی که برایش اتفاق نیفتاده است را میو  کندسال بعد به فهرستش نگاه می

کند شکست احساس میو  دهدکند احساس بدی به او دست مییبنابراین وقتی به آن فهرست نگاه م
 کند چیزی کم دارد.عرضه است و احساس میکند بیاحساس می ،خورده است

 

 های درونی چیست؟اشتیاق

. جا دارد انکه در عمق وجودترود صیف تمایالتی بکار میهای درونی اصطالحی است که برای توتیاقاش
و هر د هر کاری را انجام دهی دکه برای رسیدن به آن حاضر باشی دخواهیچیزی که با چنان شدتی می

 .داد دچقدر هم طول بکشد آن کار را انجام خواهی

 

را تغییر  انمهم هم نیست چقدر هزینه داشته باشد یا الزم باشد به خاطرش شخصیت و موقعیت خودت
به جلو  یاقشور و اشتگیرد چون با میرا ن شماهیچ چیزی جلوی . دیا به خاطرش به خطر بیندازی دبدهی

 .دکنیحرکت می

هایی که درجه صد دارند به انجام و فقط آن یک تا صد سنجید توان با یک مقیاسها را مییاقاشت
 و در این داد دها را با دودلی و نصفه و نیمه انجام خواهیداشته باشند آن 50اگر درجه  .خواهند رسید
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 د، یک فروشنده نصفه و نیمه و یا یک کارآفرین نصفه و نیمه خواهیصورت یک همسر نصفه و نیمه
را نصفه  شمااز این مقیاس  50داشتن در عدد  قرار .نصفه و نیمه هم به هیچ نتیجه نخواهد رسید .بود

 رساند.و به هیچ چیزی که حتی نزدیک موفقیت هم باشد نمی برددرصد مسیر پیش می 50و نیمه تا 

 

جمالت تاکیدی و تجسم را انجام دهیم اما اشتیاق درونی  اگر هدف گذاری،
 ها اهمیتی دارند؟نداشته باشیم آیا هیچ کدام از این

چون حس . خواهند شد انهای منفی در زندگیتها حتی تبدیل به تجربهدر واقع آن. جواب خیر است
ها شخصی چون آن .دکنیو هیچ وقت هم به مشاوران موفقیت شک نمید عرضه هستیکه بی دکنیمی

که همان زندگی هدف گذاری شده  اندهایی که این افراد دادههیچ وقت به فرمول شماموفق هستند و 
 .دکنیشک می انو به خودت دکنیاست شک نمی

 

در واقع در چیزهای زیادی موفق . چون هر کسی در چیزی موفق است باید همه از این کار دست بکشند
 .…رانندگی و وبگیر  فش گرفته تا یادگرفتن تنیساز بستن بندهای ک .است

های جمله ایمنکرده ها هدف گذاریزیادی موفق هستیم با اینکه تا به حال برای آن همه در چیزهای
 ایم.ایم را ننوشتهها رسیدهایم یا آن اهدافی که به آنتاکیدی نگفته

 دها را انجام دهیاند اگر این کارت گفتهایم با اینکه مشاوران موفقیچیزهایی هم هست که موفق نشده
 شد. دموفق خواهی

 پس یک جای کار میلنگد!

 کنند.های موفقیت میها و کتابعلت آن هم این است که مردم سالی هزارها ناموت خرج این مشاوره
ماند و فقط خاک چون بیشتر این خریدها دست نخورده باقی می اما این کار فقط هدر دادن پول است.

 خورد.می
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 کنند؟را باز نمی الی خرند وقتی حتی کتابها را میاین کتاب هابعضیپس چرا 

های انگیزشی تاثیرش ها و فایلاکثر این کتاب علتش این است که در آن لحظه هیجان زده شده اند.
و هر  اددعد اثر خود را از دست خواهند ها یک ساعت ببعضی از آن دو روز یا دو هفته است یا حتی

 چقدر که خوب باشند باز هم هیچ تاثیر ماندگاری ندارند.

 

ورند درست آهای ضعیف نتایج ضعیف به بار میاشتیاق، نقطه شروع همه دستاوردها اشتیاق است
 کند.همانطور که مقدار کمی آتش، مقدار کمی گرما تولید می

 

اد کسی ی توانم به هرن میم در حدود هشتاد سال پیش گفته است که (Mark Twain) ینمارک تو
کنم که اما مشکل این است که کسی را پیدا نمی خواهد برسدبدهم که به هر چیزی که در زندگی می

 خواهد!بتواند به من بگوید چه می

 

دانند اما عده خیلی کمی می هند بشنوندتوانند هر چیزی که می خوامردم می هنایت اینگل هم گفته امروز
 .خواهندکه چه می

 

 3مثال تحقیقات نشان داده است که فقط . شوندمردم موفق میدرصد  3 به همین علت است که فقط
 دارای استقالل مالی هستند. ،رسندسالگی می 65درصد افراد وقتی به 
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 علت این چیست آیا بقیه مردم احمق هستند؟!

و  دهند یاد بگیردمی تواند چیزی را که به او آموزشخیر هیچ کس احمق نیست چون هر کسی می
 متوانیپس مسئله این نیست که آیا می. وجود داردی موفقیت هم در دسترس همه اطالعات مورد نیاز برا

چه  مسئله این است که. یا نه و مسئله این نیست که آیا اطالعات مورد نیاز وجود دارد یا نه میاد بگیری
 دهد؟چیزی این دو را در کنار یکدیگر قرار می

 همان اشتیاق قلبی و درونی استاب جو

 

درست مثله کسی که به شدت . یاق داشته باشنددانند که چطور با شدت کافی اشتافراد بسیار کمی می
دانند چطور چنین ولع یا عطشی داشته اکثر مردم نمی غذا برسد. به کند کهگرسنه است و هر کاری می

 دتوانیاما هرگز نمی دبه لب چشمه ببری دتوانیکه اسب را می دایحتما این جمله را شنیده .باشند
 !دتوانیاما اگر همین اسب تشنه باشد می. مجبورش کنی که آب بخورد
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چطور تشخیص دهیم برای هر چیزی چقدر ولع یا عطش عمقی و درونی داریم 
 و نه سطحی و ظاهری؟

ار کاکثر افراد در انجام این  دیکه چه احساسی دار دباید بفهمی داول از همه باید به احساست توجه کنی 
بگویند واقعا چه چیزی  شما شود کسانی را پیدا کرد که بهیبه همین دلیل هم سخت م .مهارت ندارند

 .دچون اکثر افراد به جای اینکه دنباله روی قلبشان باشند، دنباله روی مغزشان هستن .خواهندمی

 .است شماهمه احساس و شور  انچون حرف قلبت یدرا گوش کن انحرف قلبت دیرا گوش نکن انحرف مغزت

تقریبا همه مردم . گویندیاین چیزی است که همه م، خواهم به استقالل مالی برسممن مید اگر بگویی
 .خواهند پول بیشتری داشته باشندمی

 ؟دکه االن نداری دخواهیچیزی می دسوال بعدی این است که اگر آن را داشته باشی

تیاق که در اینجا همان اش دتا اینکه به طال برسی، اندرونتبه حفاری و رفتن به عمق  دکنیپس شروع می
 درونی است.

 

 زند:برای روشن تر شدن این مطلب یک مثال می نویسنده و سخنران موفقیت، جک زوفلت

 ام تنش نخواهم داشتبرسم دیگر در زندگی گفت اگر به استقالل مالیمردی می

 ؟خواهی که االن نداریچه می، گیت تنشی وجود نداشته باشدپرسیدم که اگر در زند

 .خواهم برومهم و به هر جایی که میتوانم مخارجم را راحت بدگفت آن وقت می

هند داد به تو چه چیزی خوا، خواهی برویگفتم خب اگر بتوانی مخارجت را بدهی و به هر جایی که می
 که االن نداری؟

 به عمق بیشتری برسیم و الزم نیست که آن را عوض کنیم( شود تا)همین سوال تکرار می
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باز هم همان  .ام چیزهایی بخرم و صدایش ضعیف تر شدتوانم برای خانوادهبعد گفت آن وقت می
 وقتی نگاهش را باال آورد. سوال را تکرار کردم و ناگهان کامال ساکت شد و نگاهش را به زمین انداخت

 .و گفت آن وقت زنم به من احترام خواهد گذاشت اشک از چشمانش جاری شده بود

  .واضح بود که این خواسته او یک مقیاس از صد است براین به عمق و مرکز خودش رسیده بود وبنا

 در حالی که استقالل مالی صد نبود

تا . کرد که ممکن بود هر کسی آن را باور کندآنچنان با شور و هیجان صحبت می ،اما در مورد همین هم
که قلبش همین را  کامال واضح بود ،را ببیند خودش اینکه به مرکز رسید و توانست واکنش احساسی

 .خواهدمی

 انرونترا به عمق د شماتواند و می بنابراین کلید روشن کردن قدرت اشتیاق درونی همین سوال ساده است
 .برساند تانببرد و به خواسته اصلی

 شودایجاد می انیک واکنش احساسی برایت دسیمیر انوقتی به عمق یا مرکز خودت

 .تند تند بزند انجاری شود یا قلبت انهایتممکن است اشک ی که جک زوفلت زده است،مانند این مثال

 

این کتاب  دکافی است همین االن که داری. شد دمتوجه خواهی انخودت دبه هر حال وقتی به مرکز برسی
 دبپرسی انو بعد از خودت درا بنویسی انو بزرگترین خواسته زندگیت دیک قلم و کاغذ بیاوری دخوانیرا می

به  تا یدو آنقدر این سوال را بپرس ؟دچه چیزی خواهند داد که االن نداری شمابه  داگر آن را داشته باشی
 .دببینی انو واکنش احساسی را در خودت دکه دیگر جوابی برایش نداشته باشی دجایی برسی

ای که دارید به کار ببرید و اینطور متوجه خواهید شد که آیا انید در مورد هر خواستهتواین سوال را می
 خواهید.ا برای چیز دیگری که در قلبتان نهفته است میخواهید یا آن رآن را قلبا می

مثال در مورد باشگاه رفتن، کم کردن وزن، خرید ماشین، ازدواج و هر چیز کوچک و بزرگ دیگری که در 
 ید.سر دار
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 فرمول نگرش موفقیت

 انو اشتیاق قلبی خودت دخواهیچه چیزی را بیشتر از هر چیز دیگر در این دنیا می دبعد از اینکه فهمیدی
بین این اشتیاق  دتوانیبا فرمول نگرش موفقیت می رسد.حاال نوبت به عملی کردن آن می درا پیدا کردی

 .دو عملی کردن آن پل بزنی

 

 

 

لطفا نسخه خواندن ادامه کتاب ی برا
 نک زیر تهیه کنیدن را از لیآکامل 
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