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 دودـنامحدرت ـتاب قـک

 گانه موفقّیتابعاد هفت

 زنـیبنده آنتونی رانویسـ

 

 

 بزرگترین تفاوت افراد موفق با افراد معمولی 

ا وانیم آن رتز ما میااست. این توانایی پاداشی است که هرکدام « عمل کردن»بزرگترین تفاوت افراد موفق با افراد معمولی 

 گیرند: که با تجربه ما از زندگی شکل می ارتباط وجود دارددرون خویش باور کنیم. دو نوع 

 کنیم. گوییم و در خود احساس میکنیم و مینی است، تمام آن چیزی که تصور میارتباط درو ،اول

ت ورن خارج صبا جها هنگ، فرم بدن و عملکردهای جسمانی که برای برقراری ارتباطارتباط بیرونی است. کلمات، صدا، آدوم، 

 گیرد. می

ادرند قاند، شده رتباط مسلطچگونگی برقراری ا اند و برکه بر کاربرد موثر آن تسلط یافتهما هستند. کسانی قدرت ارتباطات ما، 

زان کننده مینج تعییراری ارتباط در دنیای خارتا تصورات خود را به مرحله عمل درآورند. میزان تسلط شما بر چگونگی برق

 ری ارتباط با دیگران است. موفقیت شما در برقرا

 ت. ا خود اسکنید، حاصل تقسیم ارتباط شما ب، شادی، عشق و خوشبختی که طلب میلذتاز لحاظ درونی، میزان احساس 

 

 دارند.یری ثابت قدم برمیـها در مسموفق

 

 ی ـول موفقیت نهایـفرم

 دانستن عاقبت ونتیجه کار است.  -اولین قدم

 ل کردن است. ـعم -دومین قدم

 رساند. به اهدافمان میرا تایجی که ما فتن نگسترش دقت نظر و یا -سومین قدم

 ذیر بودن در رفتار است. پگسترش قابلیت انعطاف -چهارمین قدم
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 ها ی موفقـی اساسـویژگ 7

 دهند.  ا انجامشود رتا هر کاری که موجب توفیقشان می ها در وجودشان پرورش دادندویژگی اساسی و درونی که موفق 7

 اشتیاق  -1

 باور و اعتقاد  -2

 روش کاربردی یا همان استراتژی  -3

 ها شفافیت ارزش -4

 انرژی  -5

 قدرت همبستگی  -6

 تسلط بر قدرت ارتباطات  -7

 

 

NLP 

رتباط با اه برقراری دهند. فقط دانستن شیوشوند، کارهای خاصی را انجام میالعاده میباعث خلق نتایجی خارق کهافرادی 

، NLP»ام بن لمیستعیابی به آمال و آرزوها، راه دیگری برای دستخویشتن برای دستیابی که خواهانش بودند، کافی نیست. 

  «زبانی -ریزی عصبیبرنامه

NLP وتباط بدن رست. ادن استوار اگوید، توانایی ما برای انجام دادن هرکاری در زندگی برپایه کنترل سیستم عصبی بمی 

 آورد. کنترل سیستم عصبی نتایج فوق العاده پدید می

 

 عامل بازسازی ذهن و روح انسان  3

 سیستم اعتقادی شخص  -1

 دری که باید گشوده شود، برقراری ارتباط قسمتی از مغز و سیستم عصبی  -2

 ایستادن -حالت نشستن -ریقه نفس کشیدنط -حالت جسمی -3

 

 آیید؟ اش بر نمیدادید امّا االن دیگر از عهدهکاری را در گذشته عالی انجام می بحال شده تاآیا 

تماد، قدرت های درونی توان بخشی وجود دارند مثل عشق، اعست. حالتاشما تغییر بوجود آمده  فیزیولوژی -در حالت عصبی

 شوند. عظیم قدرت شخصی می فوران سرچشمه درونی، لذت، فلسفه، اعتقادات معنوی که همگی موجب

، یأس، س، نگرانیشوند. مثل پریشانی، افسردگی، ترستی و رخوت ما میـداریم که باعث سهای درونی مخرب هم امّا حالت

های التحدرک م. شویدچار حالت خوب و گاهی حال بد می کنند. همه ما گاهی اوقاتنها از انسان سلب قدرت میترس. ایاس

 حالت درونی ماست.  رفتار ما نتیجهروحی، کلید فهم تغییرات و دستیابی به برتری است. 
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 شود. های درونی خود و ایجاد نتایج دلخواه با دو بخش انجام میبرای کنترل حالتاولین کلید 

 ی ما ـوی درونـگفتگ -1

 قدرت و نیروی جسمی  -2

 خودمان را ام برداشتافتد و ما هرکددرکمان از محیط اطراف اتفاقی می های ما بستگی دارد ودرونی ما، به تجربهگفتگوی 

 . ودتان داردتگی به خکنیم کاماًل بسا در همان نقطه روحمان را دفن میایستیم ی. اینکه در برابر شکست دوباره میداریم

د. درست ثیر دارریب روحمان تأضعف بدنی بشدت در تخمیت است، قدرت نیروی جسمانی ماست. امّا یک نکته بسیار حائز اه

یجه تجربه در نت وت فیزیولوژی شما دقیقاً شیوه تصورات ردن، ورزش مرتب کردن و ..... وضعینفس کشیدن، غذای مناسب خو

 دهد. تغییر میشما از دنیا را 

 درصدی رفتارمان %100های درونی + کنترل قدرت جسمانی = قدرت کنترل کنترل حالت

 کنند. ا میترین و پایدارترین حالت خود دست پیدفّعالافراد موفق به 

ن نکنید تعیی یاگر با آگاه شود.هر روز، هر ماه و هرسال تکرار مینتایج، اتفاق ثابت زندگیمان است که  پایداری ثابت و استوار

ذارد گثیر میشما تأهای خارجی روی ا را براساس آن تصور نکنید، محرکخواهید بوجود آورید وچیزهی میکه چه نتایج

 هنگ غمگین، حرف فردی نادان، فیلم ناراحت کننده، اخبار بد و ...  . هایی مثل یک آمحرک

 . بید مجنون ه درختنوقتی کنترل درونی وبیرونی ثابت نداشته باشیم، قطعاً عوامل ما را کنترل خواهند کرد، پادشاه باش 

ید، مثل ا کنترل کنرونی خود تغییر دهیم و از بد به عالی برسانیم. اگر رابطه درهایمان را بر خوب اینکه، ما قادریم که حالتخ

ی که ی در شرایطید. حتآی بدست میج فوق العادهن مغایره کنیم. نتایحس بینایی، شنوایی و المسه و عالئم مثبت را به مغزما

 شانس موفقّیت خیلی کم یا اصال نباشد.

 

 باور 

-یتیا حس هدا یماناورهادهند. اّما معنای اصلی بذهبی یا فلسفی باورمان را شکل میعقاید، اصول مکنیم ما معموالً فکر می

ایی از قبل هد صافیکنیم. عقاید ماننیدها و نبایدهاییست که ما وضع میدهد. همان باه به زندگیمان جهت میگری ماست ک

 قطب نما و اد مانندیا اعتق باور کند. هستند. عقاید بر مغز حکمرانی می فراهم شده برای مشاهده نیروی درک ما از جهان

 . ان در هواستخبر حیرقاصدک بی باور و اعتقاد مثلای راه ماست. فرد بیرساند. راهنمای است که ما را به هدفمان مینقشه

اریخ ی انسان، تخ زندگن وجود ندارد. تاریدر واقع به غیر از اعتقاد، هیچ نیروی هدایتگر و قدرتمند دیگری در رفتار انسا

ی ن... همان کساکردند چه حضرت مسیح، حضرت محمد )ص(، ادیسون، انیشتن و . دات اوست. افرادی که تاریخ را عوضاعتقا

ید از ارمان بابرای تغییر در رفتپس هستند که اعتقادات و باورمان را تغییر دادند و از ما انسان دیگری ساختند. 

 اتمان شروع کنیم. اعتقاد

  محیطی که رشد کردیم 

 مان رخ داده حوادثی که در زندگی 

 کنیم افرادی که با آنها معاشرت می 

  رویممیسفرهایی که 
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  سطح دانش و آگاهی ما 

ته ز موارد گفرکدام اهدهند، پس تالش کنید تقادات و باورهای ما را تغییر میهمه مواردی هستند که در طول مسیر زندگی اع

 شید. خردی داشته باعتقادی سالم و بدور از تعصب و بیشده را به سمت خوبی و ثبات و مثبت پیش ببرید تا ا

 ایم. زندگی و چگونه زیستن انتخاب کرده* اعتقاد، راهی مهم هست که برای درک 

 

 گانه موفقّیت 7ابعاد 

دهد تا از یشتری میباعتقاد که به افراد نیروی  7ما از ماهیت دنیا اطالعی نداریم، این به زاویه دیدمان بستگی دارد. 

 ها تمام و کمال نیست، فقط نقطه شروع است. شوند و اینمند میاستعدادهای خود بهره

بهمراه  دی برای مانفعت زیامتواند سود و افتد و مید بد، برای هدف و دلیلی اتفاق میهر اتفاق خوب یا بدِ باعتقاد شماره یک: 

 داشته باشد. 

 ای یک نتیجه است. شکست وجود ندارد. حاصل هر تجربه چیزی به عنواناعتقاد شماره دو: 

ه . حاال کبمودم مراقسازیم. من مسئولم، خذیرید. ما خودمان دنیایمان را میمسئولیت هر پیامدی را بپاعتقاد شماره سه: 

 یت و شکست باشد. ت سرشار از موفقّسسازیم ممکن اان را میخودمان دنیایم

ن دون وارد شدشود بیمعات کاملی داشته باشیم. گاهی همیشه الزم نیست برای استفاده از هر چیزی اطالاعتقاد شماره چهار: 

 به جزئیات از چیزی استفاده کرد. 

 آمیز نسبت احترام کنیم و حسا دیگران احساس همبستگی میینکه ببزرگترین منبع شما دیگران هستند. ااعتقاد شماره پنج: 

 به دیگران داشته باشیم. نشان از روح موفقیت طلب ماست. 

ها عاشق ست. موفقاستگی میان کار و عالقه های موفق شدن ایجاد همبکار همان بازی است. یکی از راهقاد شماره شش: تاع

 یت کنید. را تبدیل به موفقّیت اینست که کارتان کارشان هستند راز موفقّ

 . شود و افراد موفق به آن ایمان دارندون پشتکار، هیچ موفقیتی حاصل نمیبد اعتقاد شماره هفت:

 

 احاطه ذهن 

 هایمان برسیم؟چگونه حالمان را تغییر دهیم و به خواسته

چه تفاوتی وجود و شادی آنچه اهمیّت دارد نحوه ترکیب تجربیات ذهن است. بین روش ایجاد افسردگی 

 دارد؟
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بیات به ام تجرسازیم. پس تمگانه میتفاوت در تجسم تصاویر ذهنی است. ما تصاویر ذهنی را با حواس پنج

 شود. مربوط مییی و المسه شنوا -بینایی حس و در درجه اول به حس 5این 

ر در رای تغییبحساس. اخواهند تغییری در خود بوجود آورند، این تغییر یا در رفتار است یا در د میوقتی افرا

 رفتار و روح دو راه وجود دارد. 

 تغییر احساس و رفتار  ←حرکات فیزیولوژیکی -1

 تغییر عاطفی و رفتار ←تغییرات در تصورات درونی  -2

 اید؟ تان کالفه شدههای درونیبه حال از حرفتا 

 . وز شویدکنید در مباحث قدیمی پیرمدام در مغزتان دارید و تالش می بیشتر اوقات گفتگوهاییاگر 

 اگر از انجام کاری متنفرید مثل نظافت منزل و .... 

 کنید. بشوند دارید، این کار را زار روحمان میخیلی نشخوارهای فکری که در اکثر موارد موجب آ

یجاد تغییر ااستفاده کنید. برای الگوهای جایگزین ختی بشنوید و از ن را کم کنید و بسصداهای درونتا -1

 از الگوی جایگزین استفاده کنید. توانیدمی

 

 با استفاده از الگوی جایگزین 

را  نجام کارایط اتصورات درونی جدیدی بسازید از نظافت منزل بزارید یا یک نفر نیروی کمکی بگیرید یا شر

 ساعت 3ر ها را دبندی کنید و همه کارزمان مثالً اگر تمام روز مشغول هستید،بصورت جدیدی انجام دهید. 

 با موسیقی شاد انجام دهید و مابقی بماند برای فردا. 

 نکاتی برای ایجاد الگوی جایگزین 

ید. گویی از آن رفتار تصویر درونی را مشخص کن خواد تغییر دهید را مشخص کنید اکنونرفتاری که می -1

 کنید. بینید و حس میرا می کامل آن

خواهید آن را تغییر دهید، تصویر جدیدی بسازید. تصویری از پس از تجسم، باید از رفتاری که می -2

آل بوجود آورید. تصویری بجای ایجاد حس قبلی خودتان پس از ایجاد آن تغیییر مطلوب. باید تصویری ایده

 همیشه به همین شکل در ذهنتان مجسم شود. 
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ده راحت کننیا رفتار نا هر دو تصویر را به یکدیگر مرتبط سازید. با این کار هرچیزی که مرتبط با عمل -3

 کشاند. آل جدید میشود و شما را بسوی تصویر ایدهشود، از شما دور میگذشته می

 یدوـــبگ اوهودک ــد یک کــمانن

 نحوه جایگزینی: 

شه راست تهای گوخواهید تغییر دهید، شروع کنید. در انکه میکارتان را با ساختن تصویری بزرگ از آنچه 

انیه از یک ث کمتر تصویر، تصویر مبهم کوچکی از خودتان به همان صورتی که مایلید باشید، بوجود آورید. در

 لی گفتنونه باشد د بچگادهید، کلمه اوه را بگویید شایآن را بزرگتر و شفافتر کنید. وقتی اینکار را انجام می

در  ن تصاویرادن ایکند. پس از قرار داین کلمه با هیجان زیاد یک سری عالئم مثبت را به مغزتان اشاره می

. تصویر دهید ذهنتان اکنون تصویری بزرگ و شفاف و رنگی از خود به همان شکل مطلوب در مقابلتان قرار

ار عت و تکرکلید این روش سر اند.تان به شکل قطعاتی کوچک شدهتان قرار دهید. تصویر گذشتهگذشته

 وار حالت جدید دیگری برایتان بوجود بیاورد. است. آنقدر تکرار کنید تا اتوماتیک

 

 نظم دادن به موفقّیت 

شیم نظم با شود تا به شکل خاصی در مغز ثبت شوند. حتی اگر برای خواستن همها باعث مینظم در چیز

ه یک لحظ توانیم در عرضبیاموزیم، وقتی مردد هستیم، مییعنی اگر نظم و هماهنگی را در تصمیمات 

ین ام است. هاست و هدف دقیقمان کداشود ما بدانیم کدام اولویتمصمم شویم. نظم در افکار باعث می

 شویم. آورد که گاهی خودمان هیجان زده میآگاهی نتایج عجیبی به بار می

 ه اصل وجود خودتان یابی به روش کاربردی دیگران و تبدیل کردن براه

یاز و نخودش و  این روش اوست! براساس ماهیت درونی کنید باید بدانید کهمیبرداری وقتی از فردی الگو

 کاری کنیم.رفع نیاز خودمان باید برای خواهیم؟ رفع نیاز خودش و ما چه می

 شناسیم. پس قدم اول: اول خودمان را خوب می

 دانیم.یا آنچه باید حل یا عوض شود را میشناسیم قدم دوم: نیازمان را می
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 کنیم یارجمه میتگویید را مطابق خواسته خودمان کنیم و هر آنچه که میقدم سوم: الگویمان را بررسی می

 کنیم. استفاده می

 کنیم. قدم چهارم: همیشه نتیجه را بازنگری می

-یند، بعضد. بعضی با چشمها و تصور تصویری دارکننکته مهم: هر فردی رویدادها را بگونه ای درون خود ثبت می

 کند. گانه خود استفاده میای از حواس پنجسپارند و .... هر کسی بگونهها بوها را به خاطر می

هی نند. هیچ توجبیمیود کنند، دنیا را مانند تصویری در ذهن خشان از حس بینایی استفاده میافرادی که برای تصورات درونی

-بنظر می ها چگونهکنند و هیچ توجهی به صحبتهایشان ندارند و در مورد اینکه چیزصحبتهایشان ندارند. تند صحبت میبه 

 کنند. از درخشانی یا تاریکییشان. رسند صحبت می

 نگین وایشان آهکنند، نسبت به سخنانشان حساسترند. صدشان از حس شنوایی استفاده میافرادی که برای تصورات درونی

 ند. های خود بسیار دقیق هستتر است. کلمات برایشان معنا دارد و در گفتهصحبت کردنشان آرام و سنجیده

ن بم هند. صدایشادان میکنند، کندتر از بقیه هستند. در ابتدا به امور ملموس واکنش نشافرادی که از حس المسه استفاده می

ظر منت ←ویند گثالً میکنند. مافراد از کلمات مربوط به حس المسه استفاده میکنند. این و کلمات را بسیار آهسته بیان می

 جوابم امّا هنوز چیزی به دستم نرسیده 

کنید از  ارید دقتباط درا در خود دارند و یکی در آنها غالبتر است. اگر با کسی ارت همه انسانها این سه حالت

 کدام دسته است. 

 کدام دسته است؟ از کجا متوجه شویم هر فرد از 

 به چشمانشان نگاه کنید. 

 پس او بصری است.  ها به سمت باال و چپ حرکت کند= در حال به یاد آوردن خاطره ایستاگر چشم -1

 شود. کند و آهسته عمل نکنید که به شدت عصبانی می

 ها به سمت گوش چپ باشد، او در حال شنیدن است. اگر حرکت چشم -2

 ها به سمت پایین و دست است، او فردی لمسی است. حرکت چشم -3

آن  هخیلی سریع ب یابی سریع به اطالعات مغزتان حتماً به باال و سمت چپ نگاه کنید.نکته: برای به یاد آوردن و دست

 رسید. اطالعات می

 کشند. با صدای بلند نفس می ←بینایی

 کشند.تنفس عمیق می ←شنوایی
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 تنفس کند است.  ←المسه

 طرز صحبت کردن 

 کند و صدایشان بم، تو دماغی یا گرفته است. سریع صحبت می ←بینایی

 لحن عمیق، آرام ←المسه

 لحن آهنگین دارند.  ←شنوایی

 رنگ چهره

 گلگون  ←المسه

 حالت سر

 آوری تصاویر است. دارد= در حال یادسر را باال نگه می ←بینایی

 سر حالت تعادل یا اندکی به سمتی خم شده باشد.  ←شنوایی

 عضالت گردن شل و سر پایین باشد.  ←المسه

 حالت جسمی، مسیری به سمت برتری 

 حالت جسمی قدرت عجیبی در به وجود آوردن نتیجه مطلوب برای ما دارد. 

 «.دـوی باشید، تظاهر به قدرت کنیـخواهید قاگر می»گوید: المثل قدیمی مییک ضرب

آن  . زیرا عملستان استآید. بزرگترین نیرویی که در دستروار این حالن در شما بوجود میاگر جسمتان فعال باشد، اتوماتیک

هی دت کوتامها، لحن صدا در سریع و شکست ناپذیر است. با تغییر حالت جسمیتان مثل نفس کشیدن، طرز نشستن، ژست

 شود. انرژی میخسته روحش بیکند. جسم تان هم تغییر میحاالت درونی

 های روحی، دو راه وجود دارد: برای تغییر حالت

 تغییر در تصورات درون  -1

 های جسمی تغییر در حالت -2

-ن نگاه میقط به زمیها هنگام راه رفتن فگوید، دوست دارم جای شاد بودن غمگین باشم، اّما افسردهکس آگاهانه نمیهیچ

د تو. با لهی به امیر صاف و اها عقب، کمشانهها افتاده و تنفس ضعیفی دارند. امّا تنفس عمیق داشته باشید. سرباال، شانهکنند. 

 فرستید که من قوی و شاد هستم. این کار به مغز پیام می

ه اثر تان که هدفبرا ما اگر پیامی مثبت را با صدا و لحن ضعیف ارائه کنید، این رفتار ناهماهنگ تأثیرگذار نخواهد بود و ش

خش بکدام  شخص موفق ازبرداری هماهنگی باید بدانید که رساند. هماهنگی نوعی قدرت است. برای الگوگذاریست نمی
 ....  و لباس بپوشید -حرف بزنید -کند. باید به همان شکل از مغزتان استفاده کنید. مثل او بنشینیدمغزش استفاده می
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 اکسیژن کافی، الزم و ضروریست 

های ولاد سلاکسیژن یکی از عوامل ضروری سالمت است. محققان بر این باورند که کمبود اکسیژن در ایج

 سرطانی اهمیّت بسزایی دارد و تنفس صحیح اولین گام برای شروع اینکار است. 

 طریقه تنفس صحیح برای پاکسازی جسم

 یک شماره دم

 شماره 4نگه داشتن نفس 

 شماره 2بازدم 

 ثانیه بازدم باید شود.  8ثانیه حبس نفس و  16ثانیه طول بکشد،  4اگر عمل دم 

 بار  10بار در روز، هر دفعه  3نسخه= 

 

 ی ـل سالمتـاص 6بدن سالم و  

 تنفس صحیح -1

 خوردن غذاهایی با آب زیاد  -2

 ترکیب غذاهای درست هنگام خوردن  -3

 چکاب ساالنه  -4

 مصرف درست میوه -5

 پروتئین نخورید -6

 

 ها رهایی از محدودیت

ت به ذهن ه شکلی ثاببآن را  هایتان را به شکلی روشن بیان کنید و چگونهابتدا باید بیاموزیم که چگونه اهدا، رویاها و خواسته

 بسپارید. 

 اصل برای ایجاد نتایج عالی در زندگیتان  5

 . در حالت آرامش باشید، یک ساعت از وقتتان را به چیزهایی که دوست دارید اتفاق بیافتد اختصاص دهید

 تان مثبت بنگرید، آنچه را که دوست دارید اتفاق بیافتد آشکارا بیان کنید. به نتیجه زندگی -1
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 اریخ وقوع را مشخص کنید. یرید و مدت و تتوانید خاص باشید، تمام حواس خود را بکار بگتا جایی که می -2

  را ببینید. د. همان واکنشی که قرار است بکنیدای که قرار است حاصل شود، احساس خود را ببینید، بشنویبرای نتیجه -3

 یگران تحت کنترل خود باشید نه د -4

 حقیق کنید که نتیجه هم برای خودتان و هم دیگران مفید باشد. ت -5

 

 گام تا موفقّیت  12

 10 از یش. بــیــدکن . شــروع بــه نوشــتنیــدکــار خــود را آغــاز کن یتــان،از خواســته ها یفهرســتبــا  -1

را  یجنتـــا نیـــبـــه ا یدنحـــاال راه رســـ ین. همـــیســـیدبـــدون مکـــث بنو یقـــه،دق 15تـــا 

 .کندکـــت زاد حرذهنتـــان آ یـــد. بگذاریتیدودمحـــ یچبـــدون هـــ یســـید. فقـــط بنویـــدکن مشـــخص

 گام اول است. ینا

 

 واهیـــدخ یجن نتــاــه آب یــدپندار یرا کــه مــ ی. زمــانیــددوبــاره بخوان یــد،کــرده ا یــهکــه ته یســتیل -2

 چهــارچوب ـــوعندر چـــه  یـــدبدان ینکـــهکـــار بـــرای ا یـــن. ایـــدمشـــخص کن یبـــاتقر ید،رســـ

ه کوتــا فتاناهــدا اســت. اگــر تمــام یــدمف یــد،را بــه وجــود آور یجــهنت یــک یــدتوان یمــ یزمــان

لنــد بهــدافتان ا مــامت. اگــر یــدمــدت اســت، بــا در نظــر گــرفتن امکانــات و عوامــل بــالقوه شــروع کن

ول اکند. قدم  یم یتاهد مسیرتانکــه شــما را بــه ســوی  یــدبردار ییقــدم هــا یــدبتــدا بامــدت اســت، ا

 از قدم آخر مهم تر است.

 

 یــدنک ی. ســعیــدمجــزا کن یگــرهــدف مهــم خــود را مشــخص کــرده و از اهــداف د 4امســال  -3

 ــماشــه بــه ک ـایییزهـ. چیــدانتخــاب کن یــد،دار یشــتریب یــزهرا کــه نســبت بــه آنهــا انگ چیزهــایی

 مــیــت ــا دسکــه چــرا حتمــا بــه آنه یســیدخــواهم بنو یدهــد. حــاال مــ یمــ یشــتریآرامــش ب

 مــی کــه یدســتکــه چــرا مطمــئن ه ییــد. بــه خــود بگویســید. ســاده، واضــح و کوتــاه بنویابیــد

 ـودخـبــه  ـدیـوانت یمــ یــد،کن یــداپ یمناســب و کــاف یــل. اگــر دالیدبرســ یجبــه آن نتــا یــدتوان

 یبه ما م تریقــوی  یــزهگ. هــدف انجــام کــار، انیــدهــر کــاری را انجــام ده یــدتوان یکــه مــ یــدبقبوالن

 دهد.

 اصــل 5ان ق همــآنهــا را بــر طبــ یــد،کــرده ا یــهاز اهــداف مهــم خــود ته یاکنــون کــه فهرســت -4

 رییــاــا معبـا را تــوان آنهـ یمــ یــااهــدافتان مثبــت هســتند؟ آ یــا. آیــدمــرور کن یجنتــا بیــتن

ها نآ یاآ ببینید .یــدنک یفکــرد، توصــ یــدبــه آنهــا، آنچــه را کــه تجربــه خواه یدنپــس از رســ ســنجید؟

 هستند؟  یندخوشا یتانبرا
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 تهیــه ی. فهرســتیــدردا یلیچــه وســا یــدبدان یــد. بایــدکن یــهخــود ته یاز منــابع مهــم قبلــ یفهرســت -5

ه . آنگاردیگ یــزهــر چ یــادقــت، انــرژی و  یل،دوســت، پــول، تحصــ ی،شخصــ یات: خصوصــیــدکن

 .یدکن یهموجود ته یلها، مهارتها، استعدادها و وسا ییاز توانا یفهرست

 

ز ا کــه ــدیز کنمتمرکــ یفکــر خــود را بــر روی زمــان ید،فهرســت هســت یــهکــه در حــال ته یهنگــام -6

 یــد،ا بــودهوفــق آن کــامال مکــه در  یتیمــوقع 5تــا  3. بــه یــدکرد یآن منــابع بهتــر اســتفاده مــ

شــد،  ـماشـ ـتیـو منجــر بــه موفق یــد. آنچــه را کــه انجــام دادیســید. آنهــا را بنویــدفکــر کن

که  عیتیموق ینو همچنــ یــدمــوثر بــه کــار گرفت یرا کــه بــه شــکل ییاســتعدادها یــاو  یاتخصوصــ

 .یدکن یفرا توص یدکن یتباعث شد احساس موفق

 

 هــدفتانه بــ ییابهنگــام دســت یــدرا کــه دوســت دار یتیمــوارد، همــان شخصــ یــنپــس از انجــام ا -7

 وصــیاتخصتمــام  یلکرده؟تحصــ یــامــنظم اســت  یتیشخصــ یــا. آیــدشــرح ده ید،داشــته باشــ

-قهمورد عال ییزهاچ به یدنبــرای رســ یــدکــه با ییات و راه هــامهــارت هــا، حــاالت، اعتقــاد یتی،شخصــ

 .یسیدبنو ید،تان داشته باش

 

ــانع م کــه ایییزهــچ . بــرای درکیــدکن یادداشــتبــه اهــدافتان را  یابیدر چنــد پــاراگراف موانــع دســت -8

تمــام  .نیــدک یخــود را بررســ یتشــود، بــا دقــت شخصــ یمــ یتــانشــما بــه خواســته ها یدنرســ

ک و ــا درب امــا. یــمبــرای شکســت دار ییبــرای محــدود کــردن خــود و روش هــا ییمــا راه هــا

 . دهیم ییــرآنهــا را تغ یمتــوان یروش هــای محــدود کننــده ی گذشــته، مــ یصتشــخ

 

را  هنقشــ یـــکـرح خــود را در نظــر گرفتـــه و در مرحلــه اول طـ یهـــدف اصــل 4کــدام از اکنــون هــر  -9

ر د بپرســید خــود . در ابتــدا اهــدافتان را بــه خــاطر آورده و ازیــدکن یــهبــه آن ته یدنبــرای رســ

 یست؟چ فهد یــنمــن بــه ا یدنمــانع رســدر حــال حاضــر  ینکــها یــاچــه کــنم؟  یــدمرحلــه اول با

 توانم کنم؟ یآن چه م ییربرای تغ

 

نفــر از افــرادی کــه بــه خواســته هــای شــما  5تــا  3. نــام یــدکن یــینتع ییبــرای خــود الگوهــا -10

آنهـــا شـــده اســـت را  یـــترا کـــه باعـــث موفق ییو رفتارهـــا یســـیدانـــد را بنو یافتـــه دســـت

 بــهخوانــد  یهــر کــدام از آنهــا مــ یــدو تصــور کن یــد. چشــمانتان را ببندیــدده یحتوضــ مختصــرا

کــه  را ی. نظــر مهمــیدشــکل بــه هــدفتان برســ ینبــه بهتــر یــدتوان یکــه چگونــه مــ ینــدشــما بگو

 یمــ صــحبتبــا آنهــا  یــدکــه دار یــد. تصــور کنیــدکن یادداشــت ینــد،گو یبــه شــما مــ یــکهــر 

بــه  یشــانهاای را کــه در مــورد گفتــه یــدهعق یناســم هــر کــدام از آنهــا مهــم تــر یــر. زیــدکن

الگوهــا  یــنا هســتند؟الگــوی شــما  یه کســانچــ یتان. در زنــدگیــدکن یادداشــترســد،  یذهنتــان مــ
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بــه  یدنبــرای رســ آنهــا از اطالعــات یــد. بایــدو آنهــا را انتخــاب کن یــد. بگردیــدرا انتخــاب کن

تجربــه  یــد،در ذهــن دار کــهرا همــانطور  یتانزنــدگ یــد. اگــر بتوانیــداســتفاده کن یتــانخواســته ها

 یــد،آنچــه را کــه دوســت دار باشــیدمطمــئن  یزیــد،قــوی در هــم آم یوآن تجربــه را بــا حســ یــدکن

 شدن است. ساختهدر حــال  یشــههم یــت. جــاده موفقیــدآور یبــه وجــود مــ

 

ت کــه اســ یــنن مهــم تــر امهــم اســت. امــا از آ یارداشــتن انــواع هــدف هــای مختلــف، بســ -11

ن را لخواهتـــاد روز دارد؟ حـــاال یچـــه مفهـــوم یتـــانکـــه هـــر کـــدام از آن برا یـــینتع بتوانیـــد

. ـدیــــام دهانجـ ،یـــدروز دلخـــواه در نظـــر دار یـــکرا کـــه بـــرای داشـــتن  یی. کارهـــابســـازید

 مــیاده اب آمــروز کامــل بــرای خــو یــک یــاندر پا یوقتــ ید؟باشــ یطــیدر چــه مح یــددار دوســت

ه داشــت ــادیــه ب. یــدو آن را مفصــل شــرح ده یــدقلــم و کاغــذی بردار یــد؟دار یچــه احساســ ید،شــو

وجود  ذهنمان به ردـدا ابتـ یم،کنــ یتجربــه مــ را کــه ییهــا یــتعملکردهــا و واقع یج،تمــام نتــا یدباشــ

 .ید. پس روزتان را به دلخواه بسازیندآ یم

 

 موفقیــت یســو قــدم بــه ینکــه سرچشــمه آرزوهــا در خانــه اســت. اولــ یمکنــ یفرامــوش مــ یگــاه -12

ـک ـه مــا کمـبـ و مــا شــود یــتخالق یــتآورد کــه باعــث تقو یرا در اطرافمــان بــه وجــود مــ ییفضــا

 یــدار. بگذدکنیــکامــل خــود را مشــخص  یط. محــیمباشــ یمتــوان یکنــد کــه هــر آنچــه کــه مــ

ما را ش یاتوصخص بهترینکــه  یــدکن یــینرا بــرای خــود تع یطــیفکرتــان آزادانــه حرکــت کنــد. مح

ی بــرا یــدتوان یــاســت کــه م ییکارهــا یناز مهــم تــر یکــیهــا  ینتمــر یــنا نجــاماکند.  یآشکار م

 یمــن ســت،یچ یتانزنــدگ یجــهنت یــد. اگــر ندانیــدانجــام ده یحصــح یعالئمــ آوردنبــه وجــود 

مــاه  6ر را هــر کــا یــنمهــم اســت. ا یاربســ یزنــدگ یج. رجــوع مــنظم بــه نتــایدبــهآن برســ یــدتوان

ـا اســت تـ روزانــه یادداشــتســودمند داشــتن دفترچــه  یــزچ یــک. یــدانجــام ده ســالـک ی یــا

، جـــان عمـــل»: یـــدگو یمـــ یر. شکســـپیســـیدرا در آن بنو یتاناهـــداف زنـــدگ همیشـــه یــدبتوان

 تــر ســوقبر یجیـاکــه شــما را بــه ســمت نتـ ییامــروز بــا انجــام کارهــا یناز همــ« .اســتکـــالم 

 یم،باشــ اشــتهد یشــتریمهــم انــد هرچــه دقــت ب یج. نتــایــدکــار خــود را شــروع کن داد،خواهــد 

بــرای  کــه میبپــرداز ییراه هــا یبــه بررســ یمخــواه یکــرد. اکنــون مــ یمخــواه عمــلمــوثرتر 

 دقت الزم است. ینوع آنبــه  یدنرســ
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 نیروی دقت

ست برای ز کلمات دراستفاده کنند. اکنند یا مانند پلی ارتباطی رفتار میکلمات مانند دیواری بین ما و دیگران فاصله ایجاد می

یادی ه، انرژی ززار ساداست. در بیان کلمات دقت کنید که همین ابایجاد اتحاد و جلوگیری از تفرقه میان افراد حائز اهمیت 

 کند. تان ایجاد میبرای

 

 و ـها را نگاین

 را بکار نبرید، نشان دهنده سنجش و قضاوت است. « خوب، بد، بهتر یا بدتر»لماتی مانند ک -1

 کند. وصیف میتو توجه را را بکار نبرید. اینها جزو کلماتی هستند که عینی نیستند « توجه، اظهار و دلیل»لماتی مثل ک -2

 از کلمات عینی استفاده نکنید مثل تجربه، عشق. 

 . شوند، استفاده کنیدشروع می« چرا»شوند، بیشتر از سواالتی که با شروع می« ونهچگ»از سواالتی که با  -3

 توان آن کار را درست انجام داد؟مثال: چرا کارت خوب نیست؟ یا چگونه می

 

 نگی ـزه هماهـمعج

 خواهید،می تان چهیوری از این منبع است. مهم نیست در زندگراهی برای بهرهمترین منابع ما هستند و هماهنگی مردم، مه

ایتان را ا هم نیازهید و آنهتوانید نیازهایشان را برآورده کنارتباط برقرار کنید، میمهم این است که هر چه بیشتر با دیگران 

هم ب وقتی دیگران تواند داشته باشد، توانایی ایجاد ارتباط است.برآورده خواهند کرد. مهمترین مهارتی که یک شخص می

 شوند که به یکدیگر شبیه باشند. مند میعالقه

 چگونه هماهنگی را بوجود آوریم؟ 

اد ع برای ایج. در واقتان، عقایدتان را منعکس کنید و بازتاب را ببینیددهیم. عالقهبا کشف چیزهای مشترکی که انجام می

هی یگر هم رادشود. حالت جسمانی مشترک با شخص کنند و حلقه اتصال شما با دوستی میها کلمات نقش ایفا میدوستی

فکر خود  بر روی هاکند. واژهد هماهنگیست. ترکیب استفاده از کلمات و حالت جسمانی مشترک معجزه ایجاد میبرای ایجا

ن هی ای»دیشد انغز میگذارد. اینجاست که مگذارد و حرکات بدنی بر روی ضمیر ناخودآگاه فرد تأثیر میآگاه فرد تأثیر می

ثرتر یوندد، موپالعاده در ضمیر ناخودآگاه به وقوع میی فوقبطهیک را« شخص شبیه من است، پس باید آدم خوبی باشد

 شود. واقع می
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ای صورت هحالت برای هماهنگ بودن الزم نیست تمام رفتارهای طرف را منعکس کنید. اگر فقط بالحن صدا یا حالتی شبیه

دا، صادن، لحن ها، طرز ایستژستتوانید بین خود و هر کسی یک نوع هماهنگی ایجاد کنید. شخص دیگری شروع کنید. می

ونی و بیات درشود همان حالت را تجربه کنید و نوع تجرسرعت و درجه صدایشان را منعکس کنید. عمل انعکاس باعث می

 افکار او را حس کنید. 

 دوکلید برای انجام عمل انعکاس وجود دارد: 

 اهده زیرکانه ـمش -1

 پذیری شخص انعطاف -2

اد شتر از ایجنکار بیتوانید وارد دنیای هر کسی شوید. وقتی به شکل موثر دیگران را تقلید کنید، ای* با تمرین زیاد می

 مهم نیست که ی کنند.توانید آنها را مجبور کنید که از شما پیروهماهنگی و درک دیگران الزم است. چرا که با اینکار می

 چقدر تفاوت داشته باشید و چطور برخورد کنید. 

 

 رفتار کنیدصحیح 

، باید رگذار باشدکار اث خواهید کالمتان چه در زندگی چه دراگر کالمتان صحیح باشد. قادر به انجام هر کاری هستید. اگر می

ذ کنید. ه آنها نفوبنید و کخوب و صحیح با دیگران ارتباط برقرار کنید. باید الگوهایی که دیگران برای خودشان دارند را پیدا 

 به اطالعات خصش رسیدن کلید الگوها این .هستند خاص الگوهای مسیرصحیح بیابید. را گفتارتان و کالم صحیح لحن باید

  کنیم می استفاده ،شود توجه آنها به باید که آنچه شناختن برای آنها از که هستند درونی های برنامه الگوها، این .است

 .بپردازید او خاص الگوهای درک به ابتدا باید شخص، یک با کردن برقرار ارتباط برای

 

-میزی نزدیک هر انسانی به چی خب، است درد از دوری یا و لذت کسب از برگرفته بشر رفتارهای تماماولین الگو: 

ست اما الزم ااین یک الگوی مطلق نیست د برای دوری از درد. کنبرای جذب لذت و از چیزی دوری میشود 

 کنیم. ایجاد میبدانیم که در طرف مقابلمان چه حسی 

است.  چارچوب مراجعات درونی و بیرونی شخص است. برای بعضی مالک کار خوب بیرونیدومین الگو: 

کنند، ون حس نها اگر برنده شوند و آن را درکند حالشان خوب است و امّا بعضیوقتی تحسین دریافت می

 کند. های بیرون هم خوشحالشان نمیها و تشویقتمام تحسین

بندی تهفع خود دسها را به نو یا به نفع دیگران است. اگر چیزخود بندی چیزها به نفع طبقه الگو:سومین 

د.    ار هستیبندی کنید، شخصی و فداکها را به نفع دیگران دستهکنید، خودخواه هستید و اگر به چیز

 واه باشید.ـفداکار خودخ
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را برای  ر اطالعاتاست که چطو گرا است. این الگو برای آنگرا و تفاوتتشابهاین الگو خاص در رابطه با افراد چهارمین الگو:  

 دهند.ن میاکنس نشاای با یافتن تشابهات نسبت به جهان خارج وبندی کنید. عدهیادگیری، درک و چیزهایی مانند آن دسته

گرا اوتد افراد تفستند. وجوهگرا ، اینها تفاوتها ببینیدی دیگر تشابهات را به همراه تفاوتگرا هستند. دستهاین افراد تشابه

 بینند. بینیم را میهایی که ما نمیبسیار ارزشمند است، چون آنها تفاوت

 پذیر است:شکل امکان 2سازی افراد است که به الگوی متقاعد الگوی پنجم:

 شود. ای مانع قانع شدنش میهایی حسیباید بفهمیم چه انگیزه  -1

 ها را دریافت کند. که او چگونه باید پیش از قانع شدن این انگیزهباید درک کنید  -2

 

اری را را دیدن ک احتمال وای با خیال دهند. اّما عدهافرادی که به علت باید بشود )ضروریات( کاری را انجام میالگوی ششم: 

روه گه جزئی از کنند کخوب کار میای زمانی ای در صورتی راضی هستند که مستقل کار کنند و عدهدهند. عدهانجام می

 باشند. 

 * الگوی افراد را بشناسید یا پیدا کنید و تنها راه شناخت افراد برقراری ارتباط است.

 

 ها ایستادگی کنیم؟ چگونه در برابر مخالفت

ی فراد به جا. این ادرسنپذیر هستند، به موفقیت میپذیری کار آسانی نیست و کسانی که در برقراری ارتباط انعطافانعطاف

استه نطور که خوان همامخالفت با نظر دیگران، بدنبال رسیدن به توافق، خود را با آنها هماهنگ کرده و روابط خود با دیگر

هم  جا چیز دیگریدرست است و در این»گوید می...« درست است، امّا »کند. مثالً بجای گفتن اوست، کنترل و هدایت می

 هایتان برگزیده اید. بجای مخالفت کردن. راهی برای کنترل و هدایت حرفدر واقع « هست...

 

 ک راه حل، برای حل کردن مشکالت: ی

 مشخص کردن مشکل است نه مخالفت کردن با آن. دو نکته 

 .ف مقابل، از راه توافق وارد شده و او را تشویق به کاری کنیدبه جای مخالفت کردن با طر -1

 توانیممی ریم،دا نادرست الگوی یک است. اگر نشده حک مغزمان در تغییر قابل صورت غیر به ما رفتاری الگوهای -2

 اگر ظه،لح یک کنیم. فقطمی تغییر لحظه یک عرض در ما کنیم. همه شروع جدید کاری و کنیم متوقف آن را

 .توانیم می بخواهیم؛
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 بازسازی الگوها: قدرت مشاهده و قوه درک

، بــه ــی دهــیمجــام مهــیچ چیــز مفهــوم ذاتــی نــدارد. احســاس مــا نســبت بــه کــاری کــه اندر ایــن دنیــا 

وه ادراک، قــم و کنیریزی می. نسبت به هر چیزی براساس قوه درکمان برنامهقــوه مشــاهده ادراکمــان بســتگی دارد

ــامی واقــع پی ــد، درــور مــا از چیــزی بــه عنــوان مــانع باشیعنــی اگــر تص. خالقیــت بــه همــراه مــی آورد

-ع میاز آن مان و ددهــ آنگــاه مغــز طــی فراینــدی بــه آن واقعیــت مــیو  ـه بــه مغزمــان مــی فرســتیماســت کـ

ـیم. غییــر دهـتنــدگی زـان را هــم در هایمـ. مــی تــوانیم شــیوه واکــنشسازد که شاید در واقعیت اصال اینطور نباشد

ـت و ــاهی حالـدت کوتمــی تــوانیم بــا تغییــر تصــورات درونــی و یــا دیــدگاهمان در مــرود هــر چیــز، در مــ

 مــی گوینــد. بازســازی الگــوی ذهنــیرفتارمــان را تغییــر دهــیم. بــه ایــن 

مــا راه اگــذارد.  یر مــیتــاث درک ما از اتفاقات پیرامونمانکــه تجربیــات گذشــته مــا بــر و مهم،  نکتــه ضــروری یک

 ای ایجــاده بــررســیدن بــه موفقیــت در زنــدگی ایــن اســت کــه تجربیــات خــود را بــه شکلی درک کنید کــ

ف توصــی ، تغییــر یــکــکل بازســازی الگوهــاســاده تــرین شنتــایج بــزرگ بــه شــما کمــک کنــد. 

فاده بــه اســتـک تجرمنفــی بــه شــکل مثبــت اســت کــه بــا تغییــر در چــارچوب ذهنــی کــه بــرای مشــاهده یـ

  مــی شــود، انجــام مــی گیــرد.

 .معنیبازسازی زمینه و باز سازی  :دو راه بــرای تغییــر مشاهده قوه درک 

ــرده کا تجربــه ا آن رچیــزی را کــه بــه نظــر بــد یــا ناراحــت کننــده بــوده اســت و شــم بازســازی زمینــه،

 .ری داردد بسیاایــد، بیــان مــی کنــد و نشــان مــی دهــد کــه همــان تجربــه در موقعیــت دیگــری فوایــ

ن و دن، شــنیدـوع دیــهمــان تغییــر معنــای یــک موقعیــت یکســان اســت. بایــد نـدر واقــع  ،بازســازی مفــاهیم

 ـیم. یــا درک درونــی خــود را نســبت بــه مــوقعیتی کــه در آن قــرار مــی گیــریم، تغییــر دهـ

م ــال تجســـالم خیهســتید، در عـ اگــر از آنچــه کــه توســط دیگــری بــه شــما گفتــه شــده و ناراحــتمثال: 

نیــد ــد مــی زا لبخنکنیــد کــه او همــان کلمــات منفــی را بــا صــدای خواننــده محبوبتــان مــی گویــد و شــم

 اررخواهی او د عــذیــا گفتگــوای او را تغییــر دهیــد و همــانطور کــه آن را در ذهــن خــود بیــان مــی کنیــ

ــا بســیار گوهلبازســازی ا بشــنوید. بــرای اینکــه بیــاموزیم چگونــه بــا خــود و دیگــران ارتبــاط برقــرار کنــیم،

 مهــم اســت.

 مرحلــه بازســازی الگوهــا بــرای تغییــر رفتــار ناخوشــایند به صورت یک رفتار خوشایند به 6

 :این شرح است

 .مایلید تغییر دهید، مشخص کنیدرفتاری را که  .1
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رقــرار ببــاط بــا ضــمیر ناخودآگاهتــان کــه موجــب بــه وجــود آمــدن آن رفتــار شــده اســت، ارت .2

 یرد؟تبـــاط بگـان ارکنیــد. ببینیـــد آیــا آن قســـمت از وجودتــان مـــی خواهــد بـــا ضــمیر خودآگاهتــ

ـا مکــاری بـــاطر هکــار را از رفتــار جــدا کنیــد. از آن بخــش از وجودتــان بــه خقصــد از انجــام آن  .3

هد؟ بری انجــام د یتــانشــما، تشــکر کنیــد و از او بپرســید بــا ایــن رفتــار مــی خواهــد چــه کــاری برا

 .کشف یک واکنش مثبت هوشیار باشید

ـان الق وجودتــت خــهــای گونــاگونی را بــه وجــود آوریــد. حــال بــه قسـبــرای بــرآورد قصــدتان رفتار .4

از او  مشخص کند. ای شمابرویــد و از او بخواهیــد ســه رفتــار را بــه خــوبی همــان رفتــار ناخوشــایند بــر

 بپرسید آیا می خواهد آن سه روش را شرح دهد؟

از او بپرسید  .ا بپــذیردرفتــار جدیــد ر 3ــار ناپســندی دارد بخواهیــد ایــن از بخشــی از وجودتــان کــه رفت .5

 آیا خواهان پذیرفتن آنها است؟

ــد بــا ببینی کنــون بــه بررســی بخــش هــای وجودتــان بپردازیــد. بــه درونتــان مراجعــه کنیــدا .6

حاکی از  ـد کــهای دریافــت کردیــالف؟ اگــر نشــانهگفتگوهــای انجــام شــده، موافــق اســت یــا مخـ

 .مخالفت است، رفتارهای جدید دیگری جایگزین کنید

رت گــو مهــاازی التقریبــا هــر تجریــه منفــی ای مــی توانــد تبــدیل بــه یــک تجربــه مثبــت شــود. بازســ

 ــید.یــرون بکشــان بانیــد بــرای ایجــاد نتــایج بهتــر از ذهنتمفیــد و اثــر بخــش دیگــری اســت کــه مــی تو

 

 یتـب موفقـی معنی در کسـنقش تداع

تــداعی  .ســتندهدنیــای مــا پــر از معنــی اســت، بعضــی هــای خیلــی بــزرگ و بعضــی هــا بســیار کوچــک 

عـــانی مـــداعی تهمــه مــا در کارهایمــان مرتبــا از  اســت.معــانی، راهــی بــرای مانــدگاری یــک تجربــه 

 ـــاهانگیــزه  یـــانماســـتفاده مـــی کنـــیم. نبـــودن آن غیـــرممکن اســـت. تـــداعی معـــانی یـــک همبســتگی 

یــای ـا در دناســت. مـ( م)بیرونی ــرک هـــای خـــاصو مح)درونی(  عقایــد، احساســـات و حـــاالت، تفکـــرو 

  زنــدگی مــی کنــیم. هاانگیــزه هــا و واکــنش

هــر گــاه کســی در حالــت قدرتمنــدی  کند؟انسان میواکــنش هــای ناآگاهانــه تداعی معنایی چه کمکی به 

در اوج آن  و همزمــان یــک محــرکند قــرار گیــرد کــه فکــر و جســم تحــت تــاثیر فعالیــت هــای یکــدیگر باشــ
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حالــت مهیــا شــود، محــرک و حالــت از نظــر عصــبی منطقــی بــه یگــدیگر مــرتبط مــی شــوند. پــس آنگــاه 

 مهیــا مــی شــود.متعاقبا کــه محــرک فــراهم شــود، بــه طــور ناخودآگــاه آن حالــت قدرتمنــد نیــز 

خصــی را شــود یــا خایــد بتفاده از تــداعی معــانی دو قــدم ســاده بایــد برداریــد: اول اینکــه شــما بــرای اســ

وط ه آن مربـــد بــکــه مــی خواهیــد بــه چیــزی مربــوط کنیــد در حــالتی قــرار دهیــد کــه دوســت داریـ

ه را وق العــادرک فــحالــت قــرار مــی گیــرد، بایــد یــک محــ شــوید. آنگــاه زمــانی کــه شــخص در اوج آن

و در ای بــدن ام اعضــوقتــی کســی مــی خنــدد، در آن حالــت قــرار مــی گیــرد و تمــا مــثالتولیــد کنیــد. 

کنیــد  ار تولیــدن بــا چنــدیآن حالــت قــرار دارنــد. اگــر بــه گــوش او فشــاری بیاوریــد و صــدای خاصــی ر

 .ی کنددن مــو بعــد از مــدتی همــان محــرک را بــه وجــود آوریــد، شــخص مجــددا شــروع بــه خندیــ

 :یـی معانـید تداعـکل 4

، کنیــدــی مـراهم بــرای اینکــه یــک تــداعی معــانی مــوثر واقــع شــود، بایــد وقتــی محرکــی را فـ- .1

مکاری هاهنگی شــخص را در حــال همــاهنگی قــرار داده و تمــام اعضــای بــدنش در ایجــاد ایــن همــ

 .کند

نجام مــی دیر اکیــا  وشــما بایــد در اوج حالــت و تجربــه محــرک را بــه وجــود آوریــد. اگــر خیلــی زود  .2

 .شود، به نیروی کامل آن نمی رسید

عالمــت  ، یــکد محــرک منحصــر بــه فــرد انتخــاب کنیــد. بایــد بدانیــد کــه تــداعی معنــیایــب .3

 شــما رد وبگیــ خــاص و غیرقابــل خطــا بــه مغــز مــی دهــد. اگــر شــخص در حالــت پرقــدرتی قــرار

، تداعی ط کنیدــود نســبت بــه او مربــوســعی کنیــد آن حالــت را بــه چیــزی مثــل نگــاه کــردن خ

 .معانی موثری را به وجود نیاورده اید

ریــد. وجــود آو ل بــهبــرای آنکــه یــک تــداعی معــانی مــوثر واقــع شــود، بایــد آن را بــه همــان شــک .4

 نید با لمسـی توا، بعــدها نمـاگــر قســمت خاصــی از شــانه او را بــا فشــار خاصــی لمــس مــی کنیــد

 .جای دیگری از شانه های او آن تداعی معانی را به وجود آورید

 .بــرای مثــال شخصــی را تصــور کنیــد کــه در مراســم بعــد از خاکســپاری یکــی از عزیــزانش اســت

اگــر در همــان حالــت غــم و انــدوهی کــه هســت، چنــدین نفــر پشــت ســر هــم بــرای تســلی دادن 

برونــد و بــازوی چــپ او را فشــار دهنــد، ایــن دو حرکــت بــه یکــدیگر مربــوط مــی شــوند. ســالها 
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انصــورت فشــار دهــد، ناخودآگــاه همــان حالــت بعــد اگــر کســی بــازوی چــپ ایــن فــرد را بــه هم

غــم و انــدوه در او پدیــد مــی آیــد. همانگونــه کــه ایــن حالــت بارهــا بــرای شــما هــم شــده بــدون 

ــاد عشــقی اینکــه بدانیــد بــرای چــه، امــا ناراحــت بــوده ایــد. یــا بــا شــنیدن آهنگــی مالیــم بــه ی

شکســت خــورده بیفتیــد. داشــتن آگــاهی از تــداعی معــانی بســیار حیــاتی اســت زیــرا همــواره در 

اطرافمــان جریــان دارد. اگــر از رونــد آن آگــاهی داشــته باشــید مــی توانیــد آن را تغییــر دهیــد. بــرای 

وجــود دارد کــه بــر احساســات مــا نســبت بــه کارهــایی کــه انجــام  تجربــه هــر فــردی، یــک صــافی

 .داده و یــا انجام نمی دهیم، تاثیر می گذارد
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 قــدرت ارزش 

نســان. ایــک  هــر سیســتم پیچیــده ای، بایــد بــا هــم هماهنــگ باشــند؛ خــواه یــک ماشــین یــا

 ارایی هــروج کــی مختلــف یــک ســیتم بایــد بــا هــم کــار کننــد و بــرای رســیدن بــه ابخــش هــا

در دو  مزمــاناز عمــل دیگــر حمایــت کنــد. اگــر اجــزای یــک دســتگاه بــه صــورت ه عمــل بایــد

مــا هــم  فتــد.ده و از کــار مــی اجهــت مختلــف کــار کننــد، دســتگاه کنتــرل خــود را از دســت دا

ز تارهــا اــر ایــن رفمــی تــوانیم مــوثرترین رفتارهــا را بــه وجــود آوریــم ولــی اگ .همینطــور هســتیم

، تــاثیر ســتندهآرزوهــای عمیــق درونمــان حمایــت نکننــد و بــر روی چیزهــایی کــه برایمــان مهــم 

ی بــزرگ ت هــا، مبــتال بــه ناســازگاری درونــی مــی شــویم و بــرای رســیدن بــه موفقیــنگذارنــد

د از بـــرای رســیدن بــه موفقیـــت و پیشــرفت بایــهیچگونــه همــاهنگی نخــواهیم داشــت. 

مــا در  قـــوانین خــود و دیگــران آگـــاه باشــیم و بــدانیم معیــار ســنجش واقــی

ـیم ه باشـدر غیــر اینصــورت امکــان دارد همــه چیــز داشــت مــورد موفقیــت اســت یــا شکســت؟

 مــی گوینــد. قــدرت ارزشامــا حــس کنــیم هــیچ چیــز نــداریم. بــه ایــن 

هیچگــاه  باشــد،ناگــر چنــین ارزش هــا همــان چیزهــایی هســتند کــه همــه مــا بــه دنبــال آنــیم. 

ــت ــس اسحاحســاس رضــایت نخــواهیم کــرد. حــس همــاهنگی یــا تکامــل فــردی در نتیجــه ایــن 

 ــدگی مــاــل زنککــه مــا بــا رفتــار فعلــی خــود، ارزش هایمــان را آشــکار کنــیم. ارزش هــا بــر 

ــه چــه کنیم ابایــد بــد بــرای اینکــه بــا افــراد برخــورد خــوب داشــته باشــیم،فرمــانروایی مــی کننــد. 

  چیزی برایشان اهمیت دارد؟

ود هــیچ نــوع مــوفقیتی تــا زمانیکــه بــا ارزش هــای مــا هماهنــگ نشــوند، بــه وجــ

 نمــی آینــد. 

ــود ودیگــران پــی ببــریم؟ اول بایــد ارزش هــایی را کــه خ سلســله مراتــب ارزش هــایچگونــه بــه 

دنبـــالش هســـتید را در یـــک چـــارچوب بگذاریـــد. بعضـــی ارزش هـــای خاصـــی را در یـــک زمینـــه 



21 

 

ـا بـــرای ی مخصـــوص تعیـــین کنیـــد و آنهـــا را از ارزش هـــای دیگرتـــان جـــدا کنیـــد. اغلـــب مــ

شـــغل، رابطـــه خـــانوداگی و روابطمـــان ارزش هـــای متفـــاوتی قائـــل هســـتیم. شـــما بایـــد از 

در یـــک رابطـــه خصوصـــی و شخصـــی چـــه چیـــزی برایتـــان »شـــخص موردنظرتـــان بپرســـید: 

 مهــم تــرین»آنگــاه از او بپرســید: « ــس حمایــتح»شــاید پاســخ دهــد: « بیشــتری دارد؟ اهمیـــت

اینکــه احســاس کــنم طــرف مقابــل بــه مــن »شــاید بگویــد: « در زمینــه حمایــت چیســت؟ مســاله

ایــن « مهــم تــرین مســاله در مــورد کســی کــه دوســتتان دارد چیســت؟»از او بپرســید:  «.عالقــه دارد

ادامــه دهیــد. آنگــاه مــی توانیــد بــه  «مهــم تــرین مســاله چیســت»ـواالت را بــا جمــالت سـ

 .تهیــه لیســتی از ارزش های او بپردازید

 فکــر حــاال مشــخص کــردن سلســله مراتــب ارزش هــا یکــی از مهــم تــرین تمرینــات اســت. همــین

ا رهایتــان  ب ارزشابطــه دوســتی چــه مــی خواهیــد؟ پــس از آنکــه سلســله مراتــکنیــد کــه از یــک ر

جــام ان هــم انده تــدر مــورد روابــط شخصــی پیــدا کردیــد، همــین کــار را در مــورد شــغلتان و خوانــو

ا اختن آنهـــه شــنانــرژی خــود را بـدهیــد. مــی توانیــد مهــم تــرین هــا را مشــخص کــرده و تمــام 

ـیار ی بســاختصــاص دهیــد. دانســتن ارزش هــا، چــه در زنـــدگی خصوصــی و چــه در زنــدگی شــغل

خــالق اــردن کاهمیــت دارد. ایــن ارزش هــا هســتند کــه ایجــاد انگیــزه مــی کننــد. بــا متصــل 

ز رزش هــا ااینکــه امــی توانیــد عــادت هــای بــد را تغییــر دهیــد. بــه دلیــل خــوب بــه ارزش هــا، 

اد بــرای ایجــهــر چیــز دیگــری مهــم تــر هســتند، مســئولیت عــاطفی بزرگــی دارنــد. 

 همبســتگی میــان افــراد، راهــی بجــز هماهنــگ کــردن بــاالترین ارزش هــای آنهــا

. ــما اســتــزد شن. اگــر از ارزش هــای دیگــران آگــاهی داشــته باشــید، کلیــد نهــایی وجــود نــدارد

ـرین مثــل آخـ ش هــاامــا اگــر از آن آگــاه نباشــید، شــاید رفتــار خــوبی از خــود نشــان ندهیــد. ارز

ـد ب و بـکــه مشــخص مــی کننــد رفتارهــای خــو دادگــاه یــک محکــوم هســتند. آنهــا هســتند

دم در کــه مــر اشــیدبکدامنــد و چــه رفتارهــای همــاهنگی را بــه وجــود مــی آورنــد. بــه یــاد داشــته 

ختلفــی ــای ممــورد ارزش هــا نظــرات مختلفــی دارنــد. بــرای بــرآورده کــردن آنهــا نیــز روش ه

ما اغلب ناخودآگاه اگاهی تغییرات پایه ای هستند.  .دارنــد. هــم چنــین ارزش هــا هــم تغییــر مــی کننــد

 .انجام می شوند
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نهــا آـوانیم از ـا بتـروش اســتفاده از ارزش هــا، تکمیــل کــردن آنهــا بــا برنامــه هــای ذهنــی اســت تـ

ه بــرایش زی کــفاده کنــیم. کشــف ارزش هــای فــرد یعنــی فهمیــدن چیــبــرای داشــتن انگیــزه اســت

ــای کــه نیازهـا، بلبــا اهمیــت تــر اســت. بــا دانســتن ارزش هــای دیگــران نــه تنهــا نیازهــای آنهـ

 .خــود را هــم خواهیم شناخت

 

 پنج کلید دستیابی به ثروت و خوشبختی

 بختیـتیابی به ثروت و خوشـید دسـج کلـپن

ا درک کنیــد. هــر اصــل ر 5اگــر مــی خواهیــد تمــام تــوان و اســتعدادتان را اســتفاده کنیــد، ایــن 

ید، وفــق هســتاصــل را در اختیــار گرفتــه اســت. اگــر شــما هــم خواهــان م 5شــخص مــوفقی ایــن 

 .زندگیتان پر از موفقیت خواهد بود کلید، 5بــا استفاده از این 

یــد وفقیــت بامشــتن یــاد بگیریــد کــه چطــور بــا ناامیــدی هــا مبــارزه کنیــد. بــرای دا کلیــد اول:

 .بدانید چگونه ناامید و مایوس نباشید. غلبه بر ناامیدی پاداش خوبی برایتان دارد

ت ـه موفقیــیدن بـبیاموزیــد چگونــه بــا پاســخ هــای منفــی، برخــورد کنیــد. بــرای رســ کلیــد دوم:

 ـد چگونــهموختیـبایــد بدانیــد چگونــه بــا پاســخ هــای منفــی روبــه رو شــوید. هــر زمــان کــه آ

، ـای منفــیاســخ هـپبشــنوید. بــدون « نــه»ذهنتــان را کنتــرل کنیــد، مــی توانیــد بیاموزیــد چگونــه 

 .هــیچ موفقیتی وجود ندارد

میشــه هســت. کنتــرل فشــارهای مــالی اســت. فشــارهای مــالی، نتیجــه بــی پــولی ا کلیــد ســوم:

ان ارزش برایتـــ ـــارک درآمـــدتان را کنـــار بگذاریـــد و آن را بـــه دیگـــران اهـــدا کنیـــد. ایـــن %10

وه ــد. بعــالل داریبـــه وجــود مــی آورد و بــه ضــمیرناخودآگاهتان مــی گویــد، بــیش از نیازتــان پــو

ز %ا 70بـــا  %بـــرای ســـرمایه گـــذاری کنـــار بگذاریـــد. 10بـــرای بـــدهکاری هایتـــان و  10%

 .درآمـــدتان زندگی کنید

. راحــت شــویدبیاموزیــد پــس از دســتیابی بــه موفقیــت خودخــواه و راحــت طلــب ن چهــارم: کلیــد

 .طلبی بدترین چیزی است که می تواند در انسان وجود داشته باشد

همیشــه بــیش از آنچــه انتظــار داریــد بگیریــد، بخشــش کنیــد. شــاید ایــن مهــم  کلیــد پــنجم:

رین کلیــد باشــد چــون ضــامن خوشــبختی واقعــی اســت. اگــر مــی خواهیــد خــوب زنــدگی تــ
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کنیــد، بایــد بدانیــد چگونــه ببخشــید. ثــروت مثــل یــک اقیــانوس اســت، بایــد ببخشــید تــا ایــن 

 .اقیــانوس حرکــت کند

 

 

 

 قدرت ترغیب کردن دیگران

ـی . شــما مـن اســتقــدرت، در توانــایی ارتبــاط برقــرار کــردن و متقاعــد کــردن دیگــراایــن روزهــا 

ـردن تقاعــد کــدون متوانیــد عقیــده یــا محصــولی داشــته باشــید کــه دنیــا را تغییــر دهــد، امــا بـ

هنــده دــکیل د در مــورد هــر چیــز، تشدیگــران، هــیچ چیــز نخواهیــد داشــت. بیــان عقایــد خــو

 تمــام زنــدگی اســت.

ان را د زنــدگیتواهیــایــن شــیوه بهتــرین مهــارتی اســت کــه مــی توانیــد داشــته باشــید. اگــر مــی خ

ن را ید. دیگــراباشــ کنتــرل کنیــد، بایــد یــاد بگیریــد کــه چگونــه بــرای فرزنــدتان الگــویی مناســب

ـون نــد. اکنــی گیرمتفاعــد کنیــد. اگــر ایــن مســئولیت را نپذیریــد افــراد دیگــری جــای شــما را مـ

واده، م در خــانــواهیخمتوجــه شــدید کــه ایــن مهــرات ارتبــاطی چــه معنــایی برایتــان دارد. اگــر مــی 

 .ه وجود آوریم باید بسیار دقیق و هوشیار باشیمجامعــه و دنیا تغییر ب

مفــاهیم و تصــوراتی کــه دائمــا در جامعــه ارائــه مــی شــوند، کــامال در ذهــن مــردم جــا بــاز مــی 

گــر ایــن رفتارهــا بــر آینــده مــردم یــک کشــور و در نهایــت دنیــا تــاثیر مــی گذارنــد. پــس ا .کننــد

دنیــای بهتــری مــی خــواهیم بایــد از تمــام تــوان خــود بــرای ایجــاد تصــورات قدرتمنــد در جهــان 

بــه جــای اینکــه تحــت تــاثیر پیــام هــا قــرار بگیریــد،  .اســتفاده کنیم و در مورد آنها برنامه ریزی کنیم

ع کنیـــد. مســـیر حرکـــت بـــه انـــدازه خـــود حرکـــت ارزش مــی توانیــد روش جدیـــدی را ابـــدا

دارد. ایـــن مســـیر اســت کــه مقصــد را مشــخص مــی کنــد. پــس دانســتن مســیر زنــدگی بســیار 

ببینــیم و  مهــم اســت. نــه اینکــه آنقــدر بــی تفــاوت باشــیم کــه خــود را بــر لبــه آبشــار بزرگــی

بفهمــیم کــه در قــایق کــوچکی هســتیم کــه پــارو نــدارد. کــار فــردی کــه دیگــران را متقاعــد مــی 

عیــین نقشــه مســیر و پیــدا کــردن راه هــایی بــا نتــایج خــوب اســت. افــراد ت کنــد، یــافتن مســیر،
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ــد. خلــق روش هــا، همــان هــدایت دیگــران اســت اگــر واقعــا تغییــر روش هــا را بــه وجــود مــی آورن

مــی خواهیــد بایــد راه هــدایت کــردن دیگــران را بدانیــد و بلــد باشــید کــه چگونــه آنهــا را متقاعــد 

اشــید کســانی دنیــا را اداره مــی بــه یــاد داشــته ب کنیــد و دنیــای بهتــری بـــرای دیگـــران بســـازید.

اگــر بتوانیــد عقایــد خــود را در مــورد رفتارهــای  .کننــد کــه مــی تواننــد دیگــران را متقاعــد کننــد

انســان و چیزهــای مثبــت در ســطح جامعــه پخــش کنیــد و آنهــا را بــرآورده ســازید، مــی توانیــد 

ــده فرزنــدتان، جامعــه، کشــور و کــل دنیــا را تغییــر دهیــد. راه ایــن تغییــر فقــط در مســیر آین

سرچشــمه آن اتحــاد اســت نــه تــکروی.  .دســتان ماســت. قــدرت نهــایی در اتحــاد و همکــاری اســت

 «ازه موفقیــت آرامــش نمــی دهــد.هــیچ چیــز بــه انســان بــه انــد»تومــاس ولــف مــی گویــد: 

وختــه ـید. از آمل باشـســخن آخــر اینکــه از پایــان کارهــا نترســید. مســئولیت پــذیر باشــید، اهــل عمــ

 ــد تصــورحرج از هایتــان اســتفاده کنیــد. فقــط بــه خــود فکــر نکنیــد. نتــایج ایــن اعمــال خــا

د نمــی وب خــودنیــا افــراد ســخندان و اهــل ســخن بســیار اســت کــه بــه نتــایج مطلــاســت. در 

نجــام ای الزم را ارهــارســند. قــدرت نامحــدود شــما را وادار مــی کنــد تــا بــرای رســیدن بــه برتــری ک

ادی ــزء افــرازید. جــک شــاهکار بــی همتــا ســمــی خــواهم زنــدگی خــود را هماننــد ی دهیــد. از شــما

آنهــا  ننــد.کشــوید کــه بــر طبــق آموختــه هایشــان زنــدگی و بــه حــرف هــای خــود عمــل مــی 

 ــروه کــهیــن گالگوهــایی از افــراد برتــر هســتند کــه باعــث شــگفتی دیگــران مــی شــوند. بــه ا

 .شــان کــم اســت، بپیوندیدتعداد

تــان را  ـاب چهــره. آفتـخــدا کنــد تمــام درهــا بــه رویتــان بــاز باشــد. بادهــا حمــایتگر شــما باشــند

 .گــرم کند و باران اندک اندک بر مزارع ببارد
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