
 مقدمه 

در این کتاب یک فرایند کاربردی ثابت شده و قدرتمند را می بینید که با اعمال آنها در هر  

کردید به نتایج بهتری  قسمت از زندگی می توانید سریع تر و آسانتر از آنچه که فکر می 

توانند شوند می وهای نور خورشید وقتی با یک ذره بین متمرکز می برسید همانطور که پرت

 گرمای بسیاری آتش زا ایجاد کنند

 چهار روش برای بهبود کیفیت زندگی 

 :چهار روش متفاوت برای بهبود کیفیت زندگی

توانید از چیزهایی که ارزش بیشتری برای شما دارند  .موارد خاص را بیشتر انجام دهید می 1

 .... -2رضایت بیشتری فراهم می آورند بیشتر انجام دهید و و پاداش و 

 مسئولیت زندگی 

نمی توانید با دادن مسئولیت به دیگران از زیر کار شانه خالی کنید هنوز هم شما مسئول 

هستید اما تنها حس کنترل زندگی را از خود از دست داده اید به تدریج احساس مظلومیت 

بینید سپس به جای قدرتمند فعال بودن عنوان قربانی می  به شما دست داده و خود را به 

 تسلیم و منفعل می شوید

 قانون افزایش 

قانون افزایش بازده روی استفاده از فرایند نقطه کنونی اعمال شده که بر اساس قانون 

 معروف کاهش بازده است. قانون افزایش بازده می گوید   

 منحنی کارایی 

که چرا در یک زمینه بعضی از افراد چند برابر دیگران درآمد  دهد منحنی کارایی توضیح می 

دهد که چرا بعضی از شرکتها می توانند از یک محصول به مراتب دارند همچنین توضیح می 



بیشتر تولید کرده یا خدماتی را در باالترین سطح کیفیت و پایین ترین قیمت نسبت به 

 دیگران ارائه کند آنها می توانند 

 یفرمول پیروز

 فرمول پیروزی در فرایند نقطه گروهی از چهار بخش است 

 ساده سازی 

 استفاده از اهرم و .....  

 هفت اهرم پایه ای

 :دانش دیگران

گیری از دانش رویه وضعیت شما اعمال  اولین مورد دانش اطالعات دیگران است قسمت  

 شود می تواند تفاوت عظیمی در نتایج ایجاد کند 

 :انرژی دیگران 

های  کم ارزش تر را با نتیجه انسان های موفق همیشه به دنبال راه هایی هستند تا فعالیت   

 کمتر را به دیگران بسپارم و ....

 پنج سوال برای عملکرد عالی 

 خود بپرسید برای باال بردن عملکرد خود این موارد را مرتب از

خواهم چه کاری انجام دهم؟ باید بدانید که درباره چه کاری و چه چیزی می خواهید .  می 1

 شروع به کار کنید 

. چگونه می توانم این کار را انجام دهم؟ مطمئن شوید که بهترین روش نیست که داری در  2

 حال انجام دادن آن هستید و ..... 

 برای کارایی بیشتر  روش ۷ 



 روی فعالیت کنونی خود سخت کار کنید: .1

 . سریعتر کار کنید:2   

 تر کار کنید:های باارزش.روی فعالیت 3

 این گفته را چند بار قبال توضیح دادم باید به قبل برگردید و آن را بخواند و ....

 روش برای پیشرفت در کارو زندگی  ۶

 ار دهید . چند کار را در یک فعالیت قر 1

چرا به یک شخص بدهید به جای اینکه آنها را بین چند نفر پخش کنید  به این عمل فشرده  .2

 شودسازی کرد با افزایش مسئولیت گفته می

ها یا اشخاص دیگر خارج از شرکت  .  کارهای خاصی را بیرون داده و آنها را توسط شرکت3

 که در آن زمینه مهارت دارند انجام دهید و .... 

 ه گفتن ن

توانید یاد بگیرید و کافی است به هر  عبارت نه از قدرتمندترین کلمات است که می

درخواستی که از طرف آشنا و غریبه به شما گفته می شود بدون هیچ خجالت و سوء تفاهم  

 برید جواب بله بگویید به آنها نه بگویید بعد از آن میتوانید به چیزهایی که از آن لذت می 

ساده کردن زندگی روزانه روش برای  ۶  

. به هم ریختگی زندگی خود را رفع کنید قبل از شروع به کار فضای خود را تمیز مرتب کنید  1

حتی اگر الزم است چیزهای روی زمین قرار دهید و در هر لحظه فقط باید یک کار روی  میز 

 در جلو چشم شما باشد و ....

 روش تفکر 

ر شما مسئول ایجاد شرایط زندگی شما هستند هر به عبارت دیگر تفکر خالق است افکا 

چیزی که در زندگی امروز داری توسط روش تفکر شما جذب شده به راحتی می توان زندگی  



را تغییر داد زیرا می توانید روش فکر کردن را عوض کنید دلیل موفق بودن بعضی افراد  

 بسیار ساده است 

تمرین  ۷برنامه آمادگی ذهن با    

تر باید این تمرین را انجام دهید و  به فردی با اعتماد به نفس به شخص مثبتبرای رسیدن  

در و خوشبین تر تبدیل شوید هر چی بیشتر به این هفته من این فکر کنید بیشتر احساس  

بهتری خواهید داشت و انجام دادن سریع تر این کارها در راحت و آسان بودن آنها را انجام  

 خواهید داد

 :درباره آینده .  فکر کردن1

 ساله درست کنید:  ۵. تصویر 2

 و...... 

 هفت گام برای تعیین هدف 

خواهید اغلب انسان ها هیچ  می . تصمیم بگیرید که در هر قسمت از زندگی خود واقع آنچه 1

 وقت این کار را نمی کنند شفافیت در دیدن هدف بسیار مهم است 

 .  این خواسته ها را به صورت واضح و دقیق بنویسید آنها را قابل اندازه گیری بنویسید2

 اخراج مشتریانتان 

  بسیاری از  شرکت های امروزی کیفیت شخصیت مشتری های خود را تحلیل و بررسی می

کند  بر  کند سپس مشتری ها را به بخشهای مشتری های با ارزش و کم ارزش تقسیم می 

 روی مشتری های باارزش متمرکز می شوند و سعی می کند 

 تیز کردن تمرکز 

 سوال وجود دارد که می توانید هر روز از خود سوال کنید ۷در اینجا 



یزی که برای هر بخش از زندگی  . اگر می توانستید یک عصای جادویی را تکان دهید و هر چ1

 خود میرسید را داشته باشید آن چیز ها که بودند؟ 

 .  اگر می توانستید شیوه زندگی کامل و عالی خود را طراحی کنید چه شکلی بود؟ 2

 و..... 

 کردن آینده شفاف

کردن آینده است شفاف کردن ارزش برای شرکت و هر سازمانی شفافنقطه شروع   

تمرینی است که به شما اجازه تعیین مهمترین اصول تان و ترتیب اهمیت آنها را می دهد  

 ها ایجاد کنیدسپس پایه حرفه خود را بر پایه این ارزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


