
 پایگذاری حرف 

پایه گذاری یک حرفه مستقل و مشخص قبل از هر چیز چهارچوب ذهنی خاص، اشتیاق 

سوزان و اعتماد به نفس فراوان می طلبد. اگر چنین شور و کششی را در خود سراغ دارید به 

 شما تبریک میگوییم. 

 زمینه های موفقیت 

بارور می شود. در حقیقت از قراین و شواهد پیداست که نهال موفقیت مردان بزرگ دیر 

،زمینه های موفقیت، در سال های درس و مدرسه شکل می گیرد. از این رو، احتمال دارد که  

مردان بسیار موفق، در دوران کودکی از تنبل ترین شاگردان کالس باشند. اما در سومین دهه 

نند. برخی دیگر، سالگی، ناگهان ویژگیهای بارز خود را آشکار ک ۳۰تا  ۲۰عمر خویش، یعنی در  

 چنین خصوصیاتی را در چهارمین دهه عمر خویش بروز میدهند. 

 بررسی زندگی ثروتمند ها 

ناپلئون هیل در بررسی وسیعی از زندگی هزاران ثروتمند به این نتیجه رسیده است که  

سالگی به ثروت و دارایی کالن دست یافته اند. بنابراین اگر هنوز به  ۴۰بیشتر آنان پس از  

 صه ثروت و شوکت قدم ننهاده اید، مأیوس و دلسرد نشوید. عر 

 رمز موفقیت توانگران 

در فطرت هر کسی نیروی خالقه ای نهفته است که هرگاه برانگیخته شود، ثمرات نیکویی به  

بار می آورد. به طور کلی، بیشتر مردم، بخش ناچیزی از توانایی های باطنی خود را به کار می  

ز موفقیت توانگران این است که دریافته اند چگونه نیروهایی را متمرکز گیرند. در حقیقت رم

 کنند و به خدمت خود درآورند. 

 ناکامی خالق

را به تحریک وا میدارد تا تحوالت تمایالت ارضا نشده موسوم به ناکامی خالق برخی افراد 

 شگرفی در زندگی خود پدید آورند. 



 اشتیاق رسیدن به هدف 

اما اگر فرد در آتش شوق و دستیابی به هدف بسوزد و خواستهاش از عمق وجودش برخیزد،  

سختی ها را به آسانی پشت سر خواهد گذاشت و بالهای شور و اشتیاق خویش برای گذر از 

 ز درخواهد آمد. روی موانع به پروا

 

 مقررات 

البته خوب و پسندیده است که انسان هر روز صبح در اول وقت کار خود را آغاز کند و هر بعد 

از ظهر آن را به پایان برساند، به شرط اینکه مقررات موسسه متبوع خود را بپذیرد و مایل 

 باشد که در تمام عمر مزدبگیر بماند و یک حقوق بگیر مسئول باشد. 

 کامل  آگاهی

ناممکن وجود ندارد، به نظر من هر کسی که در روی کره زمین درباره چیزی آگاهی کامل 

داشته باشد دیگر کاری را نا ممکن نخواهد شمرد. اگر عده ای که خود را مدیر و مدبر مینامند  

کاری را نشدنی فرض کنند عده ای دنبالهرو ابله به اتفاق سرود این کار ناممکن است را سر 

 هند. مید

 تفکیک ذهن 

یک قطعه یخ شناور در آب را بهترین مثال برای شناخت تفکیک دو بخش ذهن میتوان 

دانست. بخش کوچک و قابل رویت آن را میتوان به ذهن هوشیار و بخش بسیار عظیم و  

 فرورفته در آب آن را به ناهشیار تشبیه کرد.

 اعتقاد صاحب نظران 

ن عبارات تلقین به نفس چنان باید باشد که گویی بعضی از صاحب نظران معتقدند که تدوی

پیشاپیش وجود دارد. این کار تأثیر عبارات را دو چندان می کند. از سوی دیگر ذهن هوشیار 



که در جهت عکس ضمیر ناهشیار کار می کند ممکن است در برخورد با چنین عبارات گیج و  

 سردرگم شده، نتایج تلقینات مثبت را به مخاطره افکند. 

 بزرگترین محدودیت 

 بزرگترین محدودیت انسان، ساخته ذهن اوست.

 خیال پردازی

تصاویر ذهنی در روند اندیشه ی ما نقش بسزایی دارد. در حقیقت بخشی زیادی از اقدامات 

روزانه را با خیال پردازی می گذرانیم. برنامه ریزی برای توانگری را در ذهن آوشار خود ذخیره 

 می توانیم همه خواسته هایمان را از این خزانه بیکران طلب کنیم. میکنیم و در نتیجه 

 

 ذهن ناهوشیار

ذهن ناهوشیار پاسخ درست را در  این عبارت را به خاطر بسپارید و برای خود تکرار کنید: 

. از ذهن ناهشیار تان بخواهید که پاسخ صحیح را در  کوتاهترین زمان فراهم می کند

 اختیارتان بگذارد. 

 اشی افراد ن 

افرادی که در تصمیم گیری این دست و آن دست می کنند و می کوشند تا برای توجیه 

اعمال خود دالیل بیشتری را گرد آورند مانند همان شکارچی ناشی و خام دست فرصت ها را 

 از دست می دهند. بر اساس یک ضربالمثل قدیمی موفقیت جسارت می طلبد.

 تصمیمات شکست ناپذیر 

بارز توانگر آن است که در هر حال در تصمیمات خود ثابت قدمند. به بیان   یکی از خصوصیات

دیگر، آرا و عقاید دیگران، اوضاع و احوال، موانع یا شکستهای گذشته و مشکالت زودگذر  

 کوچکترین خللی در تصمیم استوار شان پدید نمی آورد.



 قانون احتماالت 

کنند. آنان هر بار که به نتیجه دلخواه نرسند  مردان موفق از قانون آمار و احتماالت پیروی می

تجربه می اندازند و در شیوه کار خود تجدید نظر میکند تا سرانجام به موفقیت نهایی دست  

 یابند. 

 مانع موفقیت 

اگر در درون خویش به دنبال آنچه مانع موفقیت شماست بگردید درخواهید یافت که 

لخواهتان آن است که باور کرده اید آنچه برای  بزرگترین مانع شما برای دست زدن به کار د

 دیگران معقول است برای شما موجه و معقول نیست. 

 خدمت به مردم 

به خدمت و متاعی که به جامعه  به طور کلی بیش از آنکه به فکر منافع خود باشید باید 

عرضه می کنید بیاندیشید. هرگاه بتوانید خدمت به مردم را در مرکز توجه خود قرار دهید 

 بیش از حد تصور تان به موفقیت و ثروت خواهید رسید. 

 

 تقلید از دیگران 

که تقلید بی دردسر تر و کم زحمت  تر  ما بدمان نمی آید که رفتار دیگران را تقلید کنیم چرا

است. بی جهت نیست که شمار زیادی از مردم در راه رسیدن به اهداف شان توفیقی به 

 دست نمیآورند و محکوم اند که به آب باریکهای قناعت کنند.

 ایمان عمیق 

ایمان عمیق به هرچیزی نیروهای عظیم باطنی را بیدار می کند تا بر محدودیت ها چیده 

آب و تاب بر اهمیت ایمان که اصل اساسی موفقیت  شوند. این حکایت نسبتا طوالنی و با 

 است تاکید میکند. 



 

 

 

 

 


