
1 
 

 

 

 

 سیر تا پیاز هدف گذاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هدف گذاری

 حسین درست عمل

 و مشاور رفتار شناسی ،مدرس 

 مهارتهای فردی ، بازاریابی و فروش ،

 دگیزنتخصصی بیمه های مدرس 
 



2 
 

 

 فهرست

 

 مقدمه

 اهمیت هدف گذاری

 ها و موانع هدف گذاری بهونه

 !من هدفی ندارم

 با تواناییآرزو کردن برابر 

 ها تقلبی هستن بعضی عالقه

 هدف اصلی من کدومه؟

 دو سوال فوق العاده برای یافتن هدف واقعی

 تنظیم اصولی اهداف

 انعطاف پذیری

 تصویرسازی ذهنی

 قانون جذب و سپاسگزاری

 همراه

 انسانهای مدت دار

 شکست، همراه همیشگی موفقیت

 چقدر زمان میبره تا به موفقیت برسم

 یگرت بگیردندون سر ج

 حرف آخر



3 
 

 

 .ای؟ بزن بریم آماده

 مقدمه☀

خاطر ب ، گمسالم به تو دوست عزیزی که داری این کتاب رو میخونی میخوام از ته ته دلم بهت تبریک ب

 .شیباینکه میخوای متفاوت باشی و بین این همه انسانهای بی هدف قصد داری یک انسان هدفمند 

ین کتاب اسم ا شده اما فرق این کتاب با بقیه چیه؟ همونطور که ازکتابهای زیادی در زمینۀ هدف نوشته 

ر گم شاهکاباید بهت گذاریه! اما پس چرا این کتاب انقد الغره؟ ب پیاز هدف تا پیداست این کتاب واقعاً سیر

 ی. و سومی نرسنه اینکه بیام کلی مطلب بنویسم و بعد از خوندنش به هیچ چیز ، نویسندگی در کم نوشتنه

تیاز یک سه اماب کوچبهت گفتم واقعاً کاربردیه. پس این کت نکه راهکارهایی که برای پیداکردن عالقه و...ای

 .کامل، کم وکاربردیهویژه داره: 

 اقعیتوتو این کتاب میخوام بهت کمک کنم تا هدف اصلیت رو پیدا کنی و طوری تنظیمش کنی که به 

 .ذت ببریستی لو از زندگی کردن و اینکه همچین انسانی ه تبدیل بشه. تا در نهایت زندگیت معنادار بشه

 یگم بایدمبازم  های شگفت انگیزی بدست میاری. البته بهت قول میدم اگه حرفمو مو به مو اجرا کنی نتیجه

 .اجرا کنی نه اینکه فقط بخونی

 اهمیت هدف گذاری☀

بزار  نفیه.مکنن؟ مطمئنم جوابت  تا حاال آدمهای بی هدفی رو دیدی که به موفقیتهای بزرگی دست پیدا

ه ازت کوالی سبرات مثال بزنم. فرض کن میخوای به مسافرتی بری و باید بلیط هواپیما تهیه کنی اولین 

ه ب. یا میپرسن چیه؟ از مقصدت میپرسن مگه نه؟ و تا مقصدت رو مشخص نکنی بهت بلیطی داده نمیشه

 .یکنههیچ وجه هواپیمایی بدون دونستن مقصدش پرواز نم

ه ن نمیدوناره چوای برای حرکت ند دقیقاً انسان هم همینطوره. اگه هدفی نداشته باشه به هیچ وجه انگیزه

اما  .شهسر ب باید کجا بره. کسی که هدف نداره خودش رو طوری سرگرم میکنه تا روزها و شبهاش یه جوری

اد اغش بیداره افسردگی شدیدی سربه همین شخص بعد مدتی واقعاً احساس سردرگمی دست میده و امکان 

ده، شتا جایی که دست به خودکشی بزنه! بله خودکشی! حق بده به کسی که نمیدونه برای چی خلق 

 .نمیدونه باید در این دنیا چیکار کنه احساس بسیار بدی نسبت به خودش داشته باشه
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 ها و موانع هدف گذاری بهونه☀

یده. در ز نرسهنو الن باید تفریح کنیم و زمان هدفگذاری و...بعضی جوونی رو بهونه میکنن و میگن ما ا

از ما  یشن میگنیری ممیانسالی هم که معموالً اون انگیزه و اشتیاق جوانی وجود نداره. و وقتی وارد مرحلۀ پ

خرت آو برای  ینیم!که گذشته یا ما که لب گوریم حاال بیام هدف گذاری کنیم؟! االن باید منتظر عزرائیل بش

 !دفگذاری کنیمه

 هدفی بعضیها برای اینکه شکست نخورن یا از طرف آدمهای بی هدف مسخره نشن اصالً برای خودشون

 .ننتعیین نمیکنن. توصیه میکنم هدفت رو به کسی نگو بجز آدمهای هدفمندی که میتونن کمکت ک

ن اگه اال ئن باشهای کوچیکی از بهونه ها و موانع بود که مطمئنم موارد بیشتری رو دیدی. مطم این نمونه

شق این ی. عابهونه میاری در هر زمان و شرایط دیگه ای هم باشی باز بهونۀ مناسب خودش رو پیدا میکن

 .رو اگه بخوای کاری رو بکنی راهش رو پیدا میکنی و اگه نخوای بهانشجمله هستم که میگه: 

 !من هدفی ندارم☀

به روی  ده ایدوست من که خیال میکنی هدفی نداری! باید بهت بگم هر انسانی برای انجام کار فوق العا

ه یزی عالقچه چه بزمین اومده و اون همون آرزوی قلبیشه. آره آرزوی قلبی! به قلبت رجوع کن ببین واقعاً 

ده. به جهان هدفمنده و هیچ کسی بی هدف خلق نشاین  داری؟ دقیق به حرف قلبت گوش کن دقیقتر...

 .حرف قلبت گوش کن تا هدف واقعیت رو بهت نشون بده

 آرزو کردن برابر با توانایی☀

 گیو می مطمئن باش هرچیزی رو که بتونی تصورش کنی میتونی بهش برسی. هر چیزی رو که آرزو میکنی

جودات درصد بهش برسی. چون خدا تمام مومن بهت قول میدم میتونی صد  ، ای کاش من بهش میرسیدم

میکنه رزو نآرو طوری آفریده که نمیتونن چیزی رو که قدرت بدست آوردنش رو ندارن بخوان. هیچ خروسی 

هترینها عنوان ب ما بهبهترین خوانندۀ جهان بشه! چون اصالً قدرت بدست آوردنش رو نداره. بتهون ناشنوا بود ا

ه سیدن برنکن اگه چیزی رو خواستی و آرزو کردی توانایی و استعداد در موسیقی میشناسیمش! پس شک 

 :اون رو هم داری این تنها خودتی که با باورهات خودت رو محدود میکنی. بقول مولوی

 زانکه هرطالب به مطلوبی سزاست  این طلب در تو گروگان خداست
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 ها تقلبی هستن بعضی عالقه☀

د دی؟ افراخاب کرازشون میپرسم چرا این مورد رو به عنوان هدفت انتبه بعضی افراد که دارم مشاوره میدم 

چرا  م میپرسما میشمعموالً میگن عالقه داریم. اما به این راحتیها دست از سرشون برنمیدارم دلیلش رو جوی

 م ویارن برالیل ببه هدفت عالقه داری؟ بعضیها میگن خوب عالقه داریم دیگه! اما من وادارشون میکنم که د

یدونی من محاال  . ... بهشون زمان فکر کردن میدم. درنهایت میگن بخاطر درآمدش، جایگاه اجتماعی و

 یکنم.چیکار میکنم میام یک یا چند شغلی که ویژگی هاش با هدف مخاطب یکی بود رو بهش معرفی م

 ار عالقهکاون  به ینه که واقعاًابنظرت چه اتفاقی میافته؟ نظر خیلی هاشون عوض میشه. این نشون دهندۀ 

ار دشون تکرباخو نداشتن. مثالً بعضی افراد به اصرار خانوادهاشون حتماً باید پزشک بشن و افراد اونقدر

ونها به ااقعی میکنن که باید پزشک بشن یه جورایی هیپنوتیزم میشن! ودر نهایت خیال میکنن که عالقۀ و

ورو ستن تهها تقلبی  اینطور نیست. این عالقه پزشکیه اما اگه به درون خودشون رجوع کنن میفهمن که

 یستی.نخدا به دامشون نیافتی ها. دوست من یادت باشه تو مسئول برآورده کردن آرزوهای دیگران 

 .سرنوشتت رو درست و با میل خودت انتخاب کن

 هدف اصلی من کدومه؟☀

قط ن ما فگفتم یک هدف، چواولین قدمی که باید برداری در زمینۀ هدفگذاری انتخاب یک هدف درسته. 

البته   نه.میتونیم یه هدف اصلی داشته باشم. کسی میتونه همزمان در دو ماشین رانندگی کنه؟ مسلماً

 .رسیممون بمیتونیم صدها هدف فرعی داشته باشیم اهدافی که به ما کمک میکنن تا زودتر به هدف اصلی

ه اون یدن بد هدفی رو انتخاب کنی که برای رسمیتونم بگم مهترین اصل در انتخاب هدف عالقه است بای

ه فالن یگه بمآروم و قرار نداشته باشی کسی که از ته دلش چیزی رو میخواد و با کسی که فقط به زبون 

و رلی خودت دف اصموضوع عالقه دارم از زمین تا آسمون فرقه. جلوتر دو راه بی نظیر بهت میگم که بتونی ه

 .پیدا کنی

 العاده برای یافتن هدف واقعیدو سؤال فوق ☀

 .حاال در اینجا میخوام دو سؤال ازت بپرسم که در پیدا کردن هدف اصلیت بسیار مؤثره

 !شونه؟سؤال اول برای اونایی خوبه که نمیتونن تشخیص بدن بین هدفهایی که دارن کدوم هدف اصلی

رته رو سن تو فهایی که االاگه االن یه غول چراغ جادویی باشه و بگه که میتونه یکی از اون هد  -1

دف ه یادبه احتمال ز برآورده کنه کدوم رو انتخاب میکنی؟ هر کدوم رو که انتخاب کردی همون

 .اصلیته
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اصلیت  اً هدفشی این هدفی رو که به عنوان هدف اصلی انتخاب کردی واقع سؤال دوم برای آینه که مطمئن

 هست یا نه؟

هدفت  بهت بده حاضری بیخیال باشه که هرچی پول بخوایاگه باز االن یه غول چراغ جادویی  -2

ود به هدف اصلیته شک نکن. اگه نه که ز حتماًبشی؟ اگه باز دوست داشتی انجامش بدی همون

 چه چیزی لبت بهقها، ماهها فکر کن تا بیبینی واقعاً از ته  قلبت رجوع کن و ساعتها، روزها، هفته

 ما مدتهااچیه  عالقه داری. من بیشتر از یه سال درگیر این مسئله بودم نمیدونستم هدفم واقعی من

 فم هستم.شق هدفکر کردم و این سؤالها رو از خودم پرسیدم تا درنهایت پیداش کردم. من واقعاً عا

ه در باز دست ازش برنمی دارم چون وقتی حال کسی رو خوب میکنم چحتی اگه میلیاردر بشم 

 نتخاب کنرو ا جلسات مشاوره، سخنرانی یا... واقعاً حال خودم خوب میشه و چی از این بهتر. هدفی

لت دن شغکه فقط درآمدش حالت رو خوب نکنه و اگه روزی میلیاردر هم شدی باز عاشق انجام دا

 .باشی

ن که و هم بدوراین  ولۀ بعد بری باید ده دلیل بیاری که چرا به این هدفت عالقه داری. قبل از اینکه به مرح

ین اده کن و د آماهرچی دالیلت برای انجام کاری بیشتر باشه انگیزت هم برای انجامش بیشتره. سریع یه مدا

 .ده دلیل رو همین پایین بنویس و تا ننوشتی بخاطر خودت وارد مرحلۀ بعد نشو

1- ................................................ 

2- ................................................ 

3- ................................................ 

4- ................................................ 

5- ................................................ 

6- ................................................ 

7- ................................................ 

8- ................................................ 

9- ................................................ 

10- .............................................. 
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 تنظیم اصولی اهداف☀

حاال مدادت  تا اینجای کار هدف اصلیت رو انتخاب کردی و ده دلیل آوردی که چرا میخوای انجامش بدی.

ما  حرکت به برای رو بتراش و کامالً آماده شو چون از این به بعد باید بنویسی. هدف تا نوشته نشه انرژی

 .دهبامشون لطفاً به حرفام گوش کن و مو به مو انجنمیده. اگه میخوای نتیجۀ فوق العاده ای بگیری 

 .مرحله میشه7حاال همونطور که میگم شروع کن به نوشتن. تنظیم اهداف دارای 

اف مالً شفهدف اصلیت رو که مشخص کردی حاال بنویسش. البته این رو هم بگم هدف باید کا:مرحله اول

ست بازم در ی بشمیا اینکه بگی میخوام سخنران خوب باشه مثالً میخوام بهترین انسان روی زمین باشم غلطه

شورت؟ در ک نیست میخوای در کجا سخنران خوبی به نظر بیای؟ در دانشگاه خودت؟ تو شهرت؟ در استانت؟

ین و دارتریا در جهان؟ به جزئیات توجه کن و یه هدف شفافی رو بنویس. مثالً میتونی بگی من پرطرف

ال تاده! حااق افران جهان میشم. هدف رو با قطعیت بگو طوری که انگار اتفمحبوبترین وتاثیرگذارترین سخن

 هدفت این میتونه یه هدف روشن و پرقدرت به حساب بیاد که میشه نوشتش. راستی مشخص کردن دقیق

... . کنی وبباعث میشه خیلی بهتر بتونی اون رو تجسم کنی، اشتیاقت بیشتر بشه و براش تالش بیشتری 

 :رو کامالً واضح بنویسحاال هدفت 

د ه از چنافراد هدفشون رو مینویسن که آدمهای موفقی هم هستن. البته طبق نظرسنجی خودم ک  %3فقط

ن د نیم قره حدوبصد نفر پرسیدم نتیجه از این درصد بیشتر بود. بنظرم دلیلش آینه که این درصدها مربوط 

ن و ی بردپبه این اصل  رکت در سمینارها و...پیش میشه و درحال حاضر خیلی از افراد با مطالعه و ش

 .هدفشون رو مینویسن

رسیدن آیا انجام شد که در آن از دانشجویان ارشد پ1973تا 1953تحقیقی در دانشگاه ییل در سالهای 

 %13ته بودن و از اونها اهدافشون رو نوش  %3طخیر؟ نتیجۀ جالبی بدست اومد. فقاهدافشون رو نوشتن یا 

سال بعد درآمد  نها اصالً هدفی برای آیندۀ خودشون نداشتن. بیستوا  %84هدف داشتن اما ننوشته بودن و 

گاه هاروارد انجام از دانشجویان ام بی اِی دانش 1979بیشتر بود. همون تحقیق در سال   %97از کل   %3اون 

د. تااینجای کار ش  %97ده برابر   %3شد که درصدها با دانشگاه ییل برابر بود اما ده سال بعد درآمد اون 

 .مطمئنم از اهمیت نوشتن هدف با خبر شدی

مهلت تعیین کن. بنویس تا فالن تاریخ باید به این هدفم برسم. البته مهلت باید منطقی باشه :مرحله دوم

یعنی اگه تا االن یه کتاب یا مقاله نخوندی و بگی میخوام تا یه ماه دیگه یه کتاب پرفروش در حیطۀ موفقیت 

تالش میکنم تا یه  ساعت میخونم18بنویسم مسلماً منطقی نیست. اگه بیای به من بگی نه نه من روزی 

خیلی زود بیخیال   %99/99کتاب پرفروش در مدت یه ماه بنویسم من بهت میگم دوست من به احتمال 
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اون کار میشی. پس زمانی رو برای خودت تعیین کن که فشار زیادی بهت نیاد و همچنین در اون مدت 

 :ت رو بنویسزمان واقعاً بشه به هدف رسید. پس یه زمان منطقی برای رسیدن به هدف

 .به هدفم میرسم      /    /   من تا تاریخ

ه ک کسی فهرستی از کارهایی که باید انجام بدی تا به هدف اصلیت برسی رو بنویس. مثالً :مرحله سوم

 نجام بدهاید امیگه من بهترین و تاثیرگذارترین سخنران انگیزشی جهان میشم مسلماً بعضی کارهایی که ب

 :اینهاست

 .یادگرفتن سخنرانی بصورت کامالً حرفهای و کسب بیان عالی - 1

 .کتابهای بسیار خوبی در حیطۀ خودش بنویسه که حتی به زبانهای دیگه ترجمه بشن -2

 و ... -3

 

 :ده کاری که برای رسیدن به هدف اصلیت باید انجام بدی رو بنویس

 1-................................................ 

2- ................................................ 

3- ................................................ 

4- ................................................ 

5- ................................................ 

6- ................................................ 

7- ................................................ 

8- ................................................ 

9- ................................................ 

10- .............................................. 

یعنی  ، اید انجام بدی رو اولویت بندی کنکارهایی که برای رسیدن به هدف اصلیت ب:مرحله چهارم

از   %80 کارهای مهم رو در ابتدا بنویس و کارهایی که از اهمیت چندانی برخوردار نیستن رو در انتها بنویس

از کارهای مهم رو   %20از فعالیتهایی هست که انجام دادی. پس اون   %20نتایجی که بدست میاری بخاطر 
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قرارشون بده و زودتر از همه برو سراغشون. حاال اون ده کاری که برای رسیدن به شناسایی کن و در اولویت 

 :هدف اصلیت در مرحله قبل نوشتی رو اینجا با توجه به اهمیتشون اولویت بندی کن

1- ................................................ 

2- ................................................ 

3- ................................................ 

4- ................................................ 

5- ................................................ 

6- ................................................ 

7- ................................................ 

8- ................................................ 

9- ................................................ 

10- .............................................. 

سریع شروع کن. چون هرچی سریعتر شروع کنی تجربۀ بیشتری کسب میکنی و هرچی :مرحله پنجم

ن رو بته ایتواناتر میشی و هرچی تواناتر بشی موفقیت بیشتری کسب میکنی. التجربۀ بیشتری کسب کنی 

ز امیخواد  وقتی میدونم که شروع کردن کار سختیه اما فقط ابتداش اینطوره. دقیقاً مثل یه فضاپیماست که

ی د خیلزمین جدا شه بخاطر گرانش زمین باید سوخت زیادی مصرف کنه اما وقتی از جو زمین خارج ش

مثالً  ول بکنی های خودت رو به بعد موکو تر میتونه به راهش ادامه بده. راستی هرچقدر که برنامه تراح

از ی دیگه یک .نبگی از فردا انجامش میدم انگیزت برای انجام اون کار کمتر میشه. پس همین االن شروع ک

ی اجرا رد دیگرشماست توسط فینه که امکان داره ایدهای که االن در سر ادالیل اصرارم برای شروع سریع 

رمیارم اما ۀ اجرا دمرحل بشه اتفاقی که دو بار برای من افتاد با خودم گفتم تا یه سال دیگه این دو ایده رو به

 ردلۀ اجرا ه مرحبای که در سرت میگذره رو متاسفانه توسط افراد دیگه ای اجرا شد. پس عجله کن و هر ایده

ین ه. از امیشه که زودتر شروع کنبرنده زیادی مثل تو هستن و کسی  بیار چون افراد تالشگر و خالق

 یفقط اگه روز ثانیهای که خداوند در هر روز به تو هدیه میده حتی یک ثانیه رو هم از دست نده. 86400

مان حدود زساعت که میتونی در این مدت 365یک ساعت کمتر بخوابی یا کمتر فیلم ببینی در سال میشه 

 .کتاب بخونی120نی و اگه به تندخوانی مسلط باشی میتونی حدود کتاب بخو50

بعضیها هم هستن که اعتماد بنفس کافی برای شروع رو ندارن. این رو باید بهت بگم که داشتن مهارت در 

میخوای مهارتت رو افزایش  ربه نفست رو افزایش میده اما تا وقتی وارد اون کار نشی چطو هرکاری اعتماد

تا یک بار ننویسی چطور میخوای نویسندۀ خوبی بشی؟ اگه میخوای صبر کنی تا اعتماد به نفس  بدی؟ مثالً 

کافی برای اقدام کردن رو بدست بیاری شاید تا آخر عمر باید صبر کنی. هر چقد که رویات بزرگتر باشه 
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اگه از ترس از ترست هم نسبت اون بیشتر میشه. اگه میترسی به معنای نداشتن اعتماد به نفس نیست اما 

شکست دست به عمل نزنی به معنی نداشتن اونه. آدمهای بی اعتماد بنفس بیش از اندازه جوانب کار رو 

 .بررسی میکنن و خودشون رو با این کار فقط معطل میکنن. مواظب باش مثل اونها نباشی

فت کنی و رسیدن به هدساعت رو صرف  24هر روز قدمی بردار. اینطور نباشه که یه روز کل :مرحله ششم

ر ام بده هو انجتا یه هفته استراحت کنی! هر روز به طور منظم و پیوسته برای رسیدن به هدفت کارهایی ر

 .چند اون کارها کوچیک باشن

ا سال مهلت تعیین کردی. حاال شم 5فرض میکنیم شما برای رسیدن به هدف اصلیت :مرحله هفتم

 .، ماهانه، هفتگی، روزانهبایدچند برنامه داشته باشی: ساالنه

ال بعد هدف س 5در برنامۀ ساالنۀ خودت بنویس تا یک سال دیگه باید چه کارهایی رو انجام بدی که تا 

 .اصلیت محقق شه

و ارهایی رکرماه هکارهایی که در طول در یک سال باید انجام بدی رو تقسیم بر دوازده ماه سال کن و برای 

 .اختصاص بده

 .هختصاص بدرو ا ر طول ماه باید انجام بدی رو تقسیم بر چهار کن و به هر هفته کارهاییکارهایی رو که د

 .صاص بدهو اخترکارهایی رو که در طول هفته باید انجام بدی رو تقسیم بر هفت کن و به هر روز کارهایی 

اب بل از خوقر شب در آخر هر ماه برنامۀ ماه بعد رو تنظیم کن و در آخر هر هفته برنامۀ هفتۀ بعد و در ه

هن خوابی ذ تی کهبرنامۀ روز بعد رو تنظیم کن. وقتی که قبل از خواب برنامۀ روز بعد رو تنظیم میکنی وق

تونی به که ناخودآگاهت برنامۀ فردا رو بررسی میکنه و ممکنه وقتی که بیدار شدی راهی به ذهنت برس

کن و  تفادهین هفت مرحله به نحو احسنت اسخیلی بهتر و سریعتر کارهای اون روزت رو پیش ببری. از ا

 .تأثیر فوق العادۀ اون رو ببین

 

 انعطاف پذیری☀

ظیم اگه در طول مسیر احساس مقاومت کردی مکث کن وببین مشکل از کجاست. اگه هدفت رو خوب تن

و رشرفت کنی پیتر نکردی و نیاز به تغییر داشت سریع تغییرش بده. هرکاری که بنظرت نیازه تا بهتر و سریع

اید ش .دت بشهیل خومانجام بده. از تغییر دادن نترس. اگه نیاز شد اهدافت رو بارها تنظیم کن تا مطابق با 

 . ...نیاز باشه مهلتی که دادی رو عوض کنی یا
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 تصویرسازی ذهنی☀

ه هدفت بالن مغز انسان فرق بین تصویرسازی ذهنی و واقعیت رو نمیدونه و وقتی داری تصور میکنی که ا

یکنه الش مترسیدی ذهنت خیال میکنه واقعاً بهش رسیدی و وقتی بارها این کار رو تکرار میکنی ذهنت 

ونجایی او در روجود بیاره تا تصورت رو به واقعیت تبدیل کنه. هدفت رو تجسم کن و خودت  به شرایطی رو

ن از ایولت میخواست رسیدی که دوست داری در آینده باشی به وضوح ببین و احساس کن به جایی که د

ل کردن تبدی احساس لذت ببر و بارها این کار رو در روز تکرار کن. پس از تصویرسازی برای به واقعیت

 .هدفت غافل نشو

 قانون جذب و سپاسگزاری☀

 .ستقیت ابرای اینکه بتونی موفقیت رو جذب کنی باید خودت رو به آدمی تبدیل کنی شایستۀ جذب موف

داشته وربا یدنسانهای تنبل و بی خاصیت نمیشه. برای اینکه بتونی موفقیت رو جذب کنی باموفقیت جذب ا

اییهای توان به باشی که میتونی یعنی اگه فقط بگی من میتونم اما واقعاً چنین احساسی نداشته باشی و

رش باوه خودت ایمان نداشته باشی متاسفانه شکست میخوری. قانون جذب چیزی رو برات بدست میاره ک

 .کنی

دفم هیادت باشه از این به بعد بجای اینکه بگی هنوز به هدفم نرسیدم بگو در حال رسیدن به "

 ".هستم و دیگه از کوچکترین کلمه یا فعل منفی استفاده نکن

وی تابل بهت پیشنهاد میکنم یه تابلوی جذب یا جعبۀ جذب برای خودت درست کنی. البته پیشنهاد من

ت داره ی دوسس ماشینی که دوست داری بخری رو به اون بچسبون عکس خونه یا... . یکجذبه. یعنی بیا عک

گیزه هش انخواننده شه میتونه عکس یه سالن بزرگ کنسرت رو به اون بچسبونه و هر چیز دیگه ای که ب

ه به چهات  میده. خواسته هات رو بزرگ روی اون بنویس. درنهایت تابلویی آماده شده که تمام خواسته

زت ادایا صورت تصویر و چه به صورت نوشته روی اون تابلو هست. باالی اون تابلو هم بزرگ بنویس خ

د از هر شه بعممنونم. پیشاپیش از خدا سپاسگزاری کن چون قراره کمکت کنه تا برآورده بشه. و یادت با

 :اتفاق خوب در زندگیت هر چند کوچک از خدا سپاس گزاری کنی چون بقول شاعر

 کفر نعمت از کفت بیرون کند  نعمت نعمتت افزون کندشکر 

ق شدن ر محقدخوب حاال اون تابلوی جذب رو به دیوار خونت بزن. جایی که هر روز ببینیش. تابلوی جذب 

 .اهدافت بسیار مؤثره و انگیزه و انرژی فوق العاده ای رو بهت میده
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 همراه☀

ون یکی هدافتخودت پر انرژی باشه و چه بهتر که ا سعی کن حداقل یک همراه داشته باشی همراهی که مثل

 دارین و یشرفتپباشه. البته اگه اهدافتون هم یکی نباشه باز زیاد مهم نیست چون به هر حال هر دو قصد 

ین القات کنرو م میتونین در پایان هر روز یا پایان هر هفته به هم زنگ بزنین یا به صورت حضوری همدیگه

ما نین این با هم صحبت کنین. در این صورت شما با سرعت بیشتری پیشرفت میکو از کارهایی که کرد

 .نداشتن همراه هزار بار بهتر از داشتن یک همراه منفیه

 انسانهای مدت دار☀

نی حبت کصبا بعضی از افراد شاید بتونی فقط در حد یه سالم و احوال پرسی صحبت کنی و اگه بیشتر 

سافرت د یه مداغون میکنن. بعضیها در حد یه شام خوبن و بعضی هم در ححالت رو با انرژیهای منفیشون 

 اشتباهت نتخاباما بعضی برای همکاری و بودن همیشه در کنارمون، چون پر از انرژیهای مثبت هستن. با ا

 .یامکان داره کل انگیزه و اهدافت نابود بشن. پس دقت کن با چه کسی چه وقتی رو صرف میکن

 :دیگه رو هم بگم که از استاد بزرگ موفقیت، جیم ران هستهمینجا یه نکتۀ 

 .شما میانگین پنج نفری هستید که با انها خیلی در ارتباط هستید

 باط هستمر ارتداین جمله برای من که بسیار با ارزش بود و باعث شد بیشتر به افرادی که باهاشون خیلی 

 .کنم توجه کنم و در انتخاب آن پنج نفر دقت بسیار بیشتری

 شکست، همراه همیشگی موفقیت☀

از  شکست متضاد موفقیت نیست بلکه بخش جدا نشدنی موفقیت به حساب میاد. برای رسیدن به هدف

اهید میخو شکست خوردن هراس نداشته باش. توماس جی واتسون سینیور جمله زیبایی داره که میگه: اگر

ۀ را بیشتر کنید شکست روی دیگر سک سریعتر به موفقیت دست پیدا کنید سرعت شکست خوردنتان

دت من خوموفقیت است. دوست من هیچ کس با موندن در نقطۀ امن خودش به جایی نرسیده پس از نقطۀ ا

 !خارج شو و از شکست نترس. المصب ترس از شکست از خود شکست هم بدتره

 :از درهایی که به روت بسته میشه ناراحت نباش چون باز به قول شاعر

 ز رحمت گشاید در دیگری  حکمت بندد دری خدا گر ز
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های بارزهماگه در مسیرت با یه مانع بزرگ برخورد کردی از تالش کردن دست نکش چون اغلب بزرگترین 

 ما قبل از بزرگترین پیروزیهای ما اتفاق میافته. 

ور یت عبموفقالبته این رو هم بگم که تو بزرگترین مانع برای خودت هستی که اگه از این مانع با 

 !کنی دیگه مانعی برسر راهت نیست

 چقدر زمان میبره تا به موفقیت برسم☀

عت تالش سا10000های جدا بافته اومده که برای رسیدن به موفقیت در سطح جهان اگر  در کتاب تافته

حدود ا اید بشمفید و اصولی بکنی نتیجۀ خوبی میگیری. اگه هدفت آینه که در کشور خودت به جایی برسی 

 ش مفید وا تالهزار ساعت تالش مفید و اصولی بتونی به جایگاه خوبی برسی. اگه دقت کنی دو بار گفتم ب

 .اصولی پس تالشی که در مسیر اشتباه انجام بشه مسلماً جواب نمیده

 :این جمله از ویلیام اس.باروز رو خیلی دوست دارم

اش دهنکه کسی برای اتفاق افتادن آن اراهیچ رویدادی به صورت تصادفی اتفاق نمی افته مگر ای

 .را بکار ببرد

 

 دندون سر جیگرت بگیر☀

اهدافت  ه همۀبهت قول میدم اگه دندون سر جیگرت بگیری، استقامت کنی و به تالشت ادامه بدی میتونی ب

 .برسی

زرگ رو های ب جادۀ خاکی به وجود نمیاد پس خیلی زود انتظار نتیجه،  با یک بار قدم زدن در روی زمین

 .نداشته باش

 :دوست من تو دو انتخاب داری

 .رنج موقتی نظم رو بپذیری و از آیندت لذت ببری (1

 ...کاش االن خودت رو سرگرم کارهای بی ارزش بکنی و در آیندۀ نزدیک حسرت بخوری و بگی ای (2
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ی ی جاکرد وست من تصمیمت رو بگیر و گزینۀ مورد نظرت رو تیک بزن. و اگه گزینۀ یک رو انتخابد

 :خالی زیر رو پر کن

 هکبه هدفم      /   /    م تا تاریخیدم ل......... قو.....................................................اینجانب.................................

رسیدن به آن حدود.............  است برسم. و هر روز برای ........................................................

 .ساعت تالش کنم

 امضا

 حرف آخر☀

ون رو یگه اموفق شدن تو آرزوی قلبیه منه. به قول آنتونی رابینز خوشبختی مثل تلفنه که اگه کسی د

 .نداشته باشه بدرد من نمیخوره

 

 .دوستت دارم


