
همه در دنیا یکسان به دنیا می آیند. برهنه، ناآگاه و هراسان. بعد از تولد، زندگی را با گرفتن 

می توانند بهترین دوستمان یا بدترین دشمنمان تصمیم ها ازیم. تصمیم های ساده می س

 باشند. می توانند ما را به اهدافمان برسانند یا در کهکشانی دور سرگردانمان کنند.

 نتایج انتخاب های ما 

هر چیزی که در زندگی وجود دارد. نتایج انتخاب ها است. هر انتخاب از رفتاری آغاز می شود 

ه عادت تبدیل خواهد شد. پس بگوییم: »هرچه پیش آید خوش آید« در که در طول زمان ب

واقع انتخاب ما را می سازد، هر تصمیمی فارغ از اهمیتش، مسیر زندگی تان را تغییر می 

 را بر زندگی تان دارد. اثر مرکبی دهد. هر انتخاب 

 آگاهی و تصمیم گیری درست 

که به زندگی تان جهت می دهد.   است آگاهی و تصمیم گیری درستاین کتاب درباره ی 

کسی دوست ندارد چاق شود، ورشکسته شود یا طالق بگیرد؛ اما گاهی این عواقب نتیجه  

 تصمیم های ماست.

آیا تاکنون فیل گازتان گرفته یا پشه نیشتان زده است؟ همیشه چیزهای کوچک در زندگی  

را به طور غیر قابل   نیشتان می زند. همین تصمیم های کوچک است که به ناچار موفقیت

 پیش بینی از بین می برد، زیرا متوجه شان نیستید و به آنها اهمیت نمی دهید. 

برای مثال تصور کنید بی تعمق و تفکر و بدون دلیل به خانواده تان دروغی گفته اید؛ اما 

وقتی حقیقت آشکار شود، چه پیش می آید؟ برای اغلب افراد انتخاب هایی که تصور می 

 تیجه آش تأثیر چندانی ندارد، موفقیت را به طور غیرقابل پیش بینی از بین می برد. کنند ن

 تاثیر اثر مرکب 

همیشه در حال کار است. پس مواظب باشید که علیه تان کار نکند.  اثر مرکببدانید که 

 وقتی تصمیم بی فکری بگیرید یا آگاهانه نمی توانید رفتارتان را به طور مؤثر تغییر دهید. به 



رفتارهای خوب خو بگیرید از غفلت بیدار شوید و تصمیمی بگیرید که در اتحاد آن اختیار 

 دارید. 

 اهداف اثر مرکب 

اثر مرکب، همیشه در حال کار است و به جایی که می خواهید، هدایتان می کنند. اگر می  

د کجا می خواهید  خواهید این نیروی بی پایان را مهار کنید و به مراتب باالتر برسید، باید بدانی

 بروید، چه اهدافی، رؤیایی و مقصدی را آرزو می کنید؟ 

 اندیشه های مایکروویوی

فهم و درک اثر مرکب، شما را از انتظار کسب »نتایج آنی« خالص می کند. این باور اشتباه  

که سرعت کسب موفقیت مانند سرعت پخت یا گرم کردن غذا در مایکروویو، چاپ عکس 

ایل ها توسط پست الکترونیک یا ارسال پیامک توسط موبایل است؛ را کنار فوری، انتقال ف

 بگذارید. خیاالت پوچی مثل برنده شدن در قرعه کشی و... را فراموش کنید.

در اثر مرکب به سراغ راه حل های آنی شانسی نمی روید. تغییر کنید و اجازه دهید زندگی 

انجام کارهای مداوم، کسل  کسب موفقیتنها راه تان نیز تغییر کند. پس بیایید شروع کنیم. ت

کننده و بی هیجان است، تمرین و سرانجام رنج، خستگی، تنهایی، تالش، کوشش و ناراحتی 

 بارها شکست خوردن باعث می شود قهرمان شویم. 
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به سایت ما وارد شوید و بهترین و به روز ترین کتاب ها را از همه جا ارزان تر تهیه   

 کنید 

 

 عادت های مثبت 
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 عادت های مثبت مفید است. اگر خوش اندام هستید، ممکن است به این دلیل باشد که 

ورزش میکنید. افراد موفق از دیگران باهوش تر با استعدادتر نیستند، اما عادت  مرتب

 هایشان را در مسیر آگاهی، دانایی، رقبات، توانایی و آمادگی بیشتر پرورش می دهند. 

 از چنگ عادت های بدتان رها شوید

درصد چیزی که احساس می کنید، فکر می کنید، انجام می   ۹۰مطالعات نشان می دهد 

هایتان است. انسان با غریضه ی خاصی به دنیا   عادتدهید و به دست می آورید، نتیجه ی 

 می آید، اما هیچ عادتی در بدو تولد ندارد. عادت ها در طول زمان پرورش داده می شوند. 

 بد  روش های مناسب برای از بین بردن عادات

 محرکتان را مشخص کنید: نام عادت بد و محرکش را بنویسید.  -1

باید از هر چیزی که به سمت عادت های بدتان سوقتان می دهد، خالص   خانه تکانی: -2

 شوید. 

 جایگزین کنید. -3

دار، بهتر است قدم های کوچک و  آرام شروع کنید: برای عادت های قدیمی و ریشه  -۴

 آهسته ای برداشت تا حذفشان کنید. 

یا بپرید: همه افراد یکسان موفق نمی شوند. بعضی از محققین دریافتند که برخی افراد   -٥

 راحت تر هستند که اگر قرار است تغییری کنند. به یکباره عادت بد را تغییر دهند.

 تغییرات مثبت 

قدرتمندی بگیریم و با انتقاد نکردن از شانس، تقدیر یا تحقیر همه می توانیم تصمیم های 

 دیگران کنترل پیامدهای زندگی مان را به دست گیریم. 

این توانایی ماست که باعث تغییر هر چیزی شویم به جای اینکه اجازه دهیم تجربه های 

از آنها برای   دردناک گذشته انرژی مان را تحلیل کند و موفقیتمان را خراب کند، می توانیم

 تأمین سوختی استفاده کنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت و سازنده الزم داریم. 



 تاثیر انتخابات 

امیدوارم تاکنون پی به اهمیت انتخاب هایتان برده باشید. حتی اگر مهم به نظر نرسند، وقتی  

ها و   مسئول انتخاب ٪۱۰۰ترکیب شوند، تأثیر بزرگی بر زندگی تان می گذارند. شما 

رفتارهای خود هستید، باید درک کنید که انتخاب، رفتار و عادت هایتان تحت تأثیر نیروهای  

قدرتمند خارجی است. بیشتر مان از کنترلی که این نیروها بر زندگی مان دارند، خبر نداریم.  

برای اینکه روند حرکت مثبت به سوی اهدافتان به سمت موفقیت منحرفتان کنند، از شما 

 بانی کنند تا به موفقیت برسید. پشتی

 عوامل موثر در انتخابات 

 انتخابات تحت تأثیر سه نوع اثر هستند:

 ورودی )چیزی که مغزتان از آن تغذیه می کند(  -1

 ارتباطات )افرادی که وقت تان را با آنها می گذرانید.(  -2

 محیط اطرافتان -3

 نتیجه گیری

کنید! یکبار و برای همیشه زندگی تان را تغییر   یادگیری بدون عمل، بی فایده است. انتخاب

 دهید. 

انضباط و مسیر رسیدن به آرزوهایتان را حفظ کنید. می دانید موفقیت آسان و یک شبه  

نیست. می دانید وقتی به انتخاب های لحظه به لحظه مثبت متعهد شوید )با وجود نبود  

حدی که دوستان، خانواده و رقبایتان نتایج مشهود یا آنی(، اثر مركبتان به اوج می رسد. در 

، عادت و روی تصميم ثباتمتعجب می شوند. وقتی انگیزه تان را صادقانه حفظ کنید و با 

رفتارهایتان می مانید. تکانشتان شما را رو به جلو هل می دهند، موفقیت و عملکرد مثبت 

 تان نمایان می شود. 

 



 

 

 

 


