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 ....يديديديدامروز دست به كار شوامروز دست به كار شوامروز دست به كار شوامروز دست به كار شو

 »!االن است يزمان بعد ينبهتر. بود يشسال پ 20درخت  يككاشت  يزمان برا ينبهتر«: گويد يم ينيالمثل چ ضرب يك

كه  يدمطمئن باش يد،شود، بعد آن كار را شروع كن يامه يدانجام ده خواهيد يكه م يكار يبرا يطتا همه شرا يدشما منتظر اگر

 . يدآن زمان فرا نخواهد رس

 يليبه هر دل يول يم،انجام ده توانستيم يكه م ييكارها يما برا اغلب

 ينغافل از ا. خوريم يافسوس م يم،ا كرده و آن را انجام نداده يسوز فرصت

از  يندهانجام داد و در آ توان يم يزكارها را هم اكنون ن يناز ا ياريكه بس

 يدوباره، به جا يانيمشدن و پش يرقبل از د ياييدپس ب. مند شد منافع آن بهره

 ياركه در اخت يو از زمان يمدست بكار شو يري،گ و بهانه يطاز شرا يتشكا

 . يمبه نحو احسن استفاده كن يم،دار
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        . . . . كنيدكنيدكنيدكنيد    ليستليستليستليستكارهاي روزانه خود را كارهاي روزانه خود را كارهاي روزانه خود را كارهاي روزانه خود را 

كنيد، در طول  با اين كار ضمن اين كه برنامه روزانه خود را مشخص مي. هر شب قبل از خواب كارهاي فردا را ليست كنيد

  .دهيد كه براي انجام بهتر كارهاي فردا سازماندهي شود خواب نيز به مغزتان اين فرصت را مي
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        . . . . مواظب تلف شدن وقت باشيدمواظب تلف شدن وقت باشيدمواظب تلف شدن وقت باشيدمواظب تلف شدن وقت باشيد

گذرانيد، در  ثمر مي اي كه در كارهاي منفي و بي هر ثانيه. شود بهاترين دارايي انسان است كه به سرعت هزينه مي گران ،زمان

پس هر موقع احساس كرديد كه در شرايط، موقعيت يا مجلسي هستيد   .ناپذير شماست بها و برگشت واقع تلف كردن عمر گران

  . بپردازيد ،ايد كردهو ليست  بيني پيشكنيد، شرايط را عوض كنيد و به كارهاي مهمي كه  تان را تلف مي د وقتكه داري
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  ....خودتان باشيدخودتان باشيدخودتان باشيدخودتان باشيد

   :گويد ايم كه مي معروف را شنيدهالمثل  ضربهمه اين 

  »!رنگ جماعت شو خواهي نشوي رسوا هم«

رنگ افراد دور و بر  خودتان را همشما چقدر به اين گفته اعتقاد داريد؟ چقدر 

   كنيد؟  خود مي

هاي  شما نيز داراي توانايي. خود را داردخاص هاي  به فرد است و توانايي منحصر موجودهر فرد يك توجه داشته باشيد كه 

وجود آنها را در خود بپذيريد و به درجه شود كه  در صورتي آشكار ميالبته شگرفي هستيد كه فقط مختص خودتان است و 

تان برسيد، ابتدا  هاي خواهيد در مسير خودباوري گام برداريد تا به خودتان و توانايي حال اگر مي. يدبرسخودباوري بااليي از 

الگو  رنگ جماعت كنيد، براي ديگران المثل باال بكشيد و به جاي اين كه سعي كنيد خودتان را هم يك خط قرمز روي ضرب

  . شويد
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        . . . . هر چند وقت يك بار خودتان را بازسازي كنيدهر چند وقت يك بار خودتان را بازسازي كنيدهر چند وقت يك بار خودتان را بازسازي كنيدهر چند وقت يك بار خودتان را بازسازي كنيد

به خودتان . گيريدبها الزم است كمي آرام  بعضي وقت. فرسا و دويدن و زمين خوردن نيست زندگي كارهاي طاقت ي همه

كنيد و ببينيد آيا مسير تان را بررسي  نتيجه كارهاي. يدبينداز هياستراحت دهيد و برگرديد و به كارهاي گذشته خود نگا

   ؟رويد زندگي را درست مي

سعي كنيد آن را اصالح  ،تان استدبه خاطر كارهاي درست و مثمر ثمر به خودتان پاداش دهيد و اگر اشكالي در عملكر

  .تان انگيزه بيشتري پيدا كنيد هاي اي بگيريد و براي رسيدن به هدف شود كه جان تازه اين كار باعث مي. كنيد
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            ....توانيد رفتارتان را تغيير دهيدتوانيد رفتارتان را تغيير دهيدتوانيد رفتارتان را تغيير دهيدتوانيد رفتارتان را تغيير دهيد    تان را عوض كنيد، ولي ميتان را عوض كنيد، ولي ميتان را عوض كنيد، ولي ميتان را عوض كنيد، ولي مي    توانيد ژنتيكتوانيد ژنتيكتوانيد ژنتيكتوانيد ژنتيك    شما نميشما نميشما نميشما نمي

  . به جاي آن رفتارتان را تغيير دهيد .تان را سرزنش نكنيد خودتان و والدين ،براي اشكاالت و نواقص ژنتيكي

ها و نواقص خود  هاي خود تكيه كنيد و به كمك آنها بر ناتوانايي سعي كنيد بر توانايي. هايي دارد ها و توانايي هر فرد ناتوانايي

تر از افراد  موفقحتي در مواردي فرصت نگاه كرده و يك كم نيستند افراد معلولي كه به معلوليت خود به چشم . فائق آييد

  !كنند سالم زندگي مي
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  ....يديديديدبينبينبينبيننننن    خوردهخوردهخوردهخورده    پيشاپيش خود را شكستپيشاپيش خود را شكستپيشاپيش خود را شكستپيشاپيش خود را شكست

انجام هر كاري . ايد اگر شما به دليل ترس از شكست، كار جديدي را شروع نكنيد، در واقع شما پيشاپيش شكست را پذيرفته

ولي افراد  .دانند بسياري از مردم عدم موفقيت در كار را شكست مي. همراه باشدممكن است با موفقيت و يا عدم موفقيت 

ن آ، در واقع تجربه فرد در بيشتر باشددر كاري ها  هر چه تعداد اين عدم موفقيت .آورند موفق آن را يك تجربه به حساب مي

   .بيشتر خواهد شد ،زمينه براي رسيدن به موفقيت

بار عدم موفقيت را تجربه كرد  999شود اديسون براي اختراع المپ  گفته مي. ايد حتما داستان اختراع المپ اديسون را شنيده

آقاي اديسون شما « :پرسد كه ن زمان وقتي خبرنگار جواني از او ميآدر . و دفعه هزارم موفق به اختراع المپ روشنايي شد

  » ناراحت نيستيد؟ هاي متوالي در ساخت المپ بابت شكست

من در . اش پيروزي بود ام، همه من شكست نداشته« :دهد اديسون جواب مي

و سپس  شود راه را پيدا كردم كه منجر به اختراع المپ نمي 999واقع 

  ».هزارمين راه را امتحان كردم
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        ....اعتماد به نفس خودتان را باال ببرييداعتماد به نفس خودتان را باال ببرييداعتماد به نفس خودتان را باال ببرييداعتماد به نفس خودتان را باال ببرييد

با اين باور تالش شما مضاعف . هايتان را داريد رسيدن به اهداف و عملي كردن خواسته شما بايد باور داشته باشيد كه توانايي 

  .شود تان تضمين مي شده و  موفقيت
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        ....به ديگران آموزش دهيدبه ديگران آموزش دهيدبه ديگران آموزش دهيدبه ديگران آموزش دهيد

براي از هر فرصتي . آنها را فقط براي خودتان نگاه نداريد. خورد هايي داريد كه به درد ديگران نيز مي شما دانش و مهارت

شويد و خودتان نيز به طور مستقيم و يا غير مستقيم از  با اين كار باعث ارتقاء جامعه خودتان مي. آموزش ديگران استفاده كنيد

  .شويد آن منتفع مي
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        ....منطقه راحتي خود را وسعت دهيدمنطقه راحتي خود را وسعت دهيدمنطقه راحتي خود را وسعت دهيدمنطقه راحتي خود را وسعت دهيد

اي به خروج از اين منطقه  بنابراين عالقه .هر كس داراي منطقه راحتي خاصي است و در اين منطقه احساس آرامش دارد

  . اگر مجبور شود از اين منطقه بيرون آيد، احساس ناامني و استرس خواهد داشت ندارد و

اگر منطقه راحتي را به يك دايره تشبيه كنيم، فرد در مركز اين دايره قرار 

در پذيرش و برخورد با اين دايره بستگي به ظرفيت او  عشعا. دارد

پذيرش مسائل براي او  تر باشد، هر چه منطقه راحتي بزرگ. داردت مشكال

   .شود فرد با اعتماد به نفس باالتري با مشكالت روبرو مي و هتر بود سهل

آنها را بپذيريد و در جهت حل آنها . از برخورد با مسائل و مشكالت نهراسيد

زندگي را دهيد و  با اين كار به منطقه راحتي خود وسعت مي. گام برداريد

  .كنيد براي خود شادتر و دلپذيرتر مي
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        ....ل و زنجير كنل و زنجير كنل و زنجير كنل و زنجير كنغغغغهاي بد خود را هاي بد خود را هاي بد خود را هاي بد خود را     عادتعادتعادتعادت

براي يك بار هم كه . هاي خوب هاي بد و عادت عادت. هاي روزانه خود تهيه كنيد چند دقيقه وقت بگذاريد و ليستي از عادت

  .   ها را حذف كنيد ها را بايد حفظ كنيد و كدام هاي خودتان را ارزيابي كنيد، تا مشخص شود كدام شده شما بايد عادت

هاي بد و  ادتمسلما شما هم مثل هر كس ديگري يك سري ع

تان  مخرب داريد كه مانع از انجام درست وظايف و كارهاي

آنها را شناسايي كنيد و سپس تصميم جدي بگيريد كه حتي . شود مي

هاي بد  براي يك روز ديگر هم كنترل خود را به دست اين عادت

ل و زنجير كنيد و غشان را  افسار آنها را بگيريد، دست و پاي. ندهيد

  .بيرون بيندازيد از زندگي خود
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        ....رسيدرسيدرسيدرسيد    خواهيد ميخواهيد ميخواهيد ميخواهيد مي    به آنچه كه ميبه آنچه كه ميبه آنچه كه ميبه آنچه كه مي    ،،،،با عملبا عملبا عملبا عمل

  . خواهيد، عمل به آن است تنها راه رسيدن به آنچه كه مي

خواهيد  اگر مي. خواهيد نويسنده شويد، بنويسيد اگر مي

خواهيد  اگر مي و .خواننده شويد، شروع به خواندن كنيد

  . اندام زيبايي داشته باشيد، ورزش كنيد

ترين راه رسيدن  ترين و راحت عمل كردن، بهترين، سريع

  .پس شروع كنيد به عمل كردن. هاست به خواسته
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        ....مواظب باشيد به روزمرگي نيفتيدمواظب باشيد به روزمرگي نيفتيدمواظب باشيد به روزمرگي نيفتيدمواظب باشيد به روزمرگي نيفتيد

باعث روزمرگي و  ،زندگي يكنواختانجام كارهاي تكراري و 

به تدريج به  ،اند كساني كه به روزمرگي افتاده. شود كسالت مي

شان تبديل  انگيزه و فاقد شور و شوق براي انجام كارهاي افراد بي

  .شوند مي

هاي جديدي را  توانيد فعاليت براي خالص شدن از روزمرگي، مي

شروع كنيد، براي مثال به تمرين رشته ورزشي كه عالقه داريد، 

تان را  حتي شايد الزم باشد شغل. تان را تغيير دهيد؛ با دوستان جديدي معاشرت كنيد آرايشبپردازيد؛ طرز لباس پوشيدن و 

  .عوض كنيد
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        ....تان تصويرسازي كنيدتان تصويرسازي كنيدتان تصويرسازي كنيدتان تصويرسازي كنيد    موفقيت خود را در ذهنموفقيت خود را در ذهنموفقيت خود را در ذهنموفقيت خود را در ذهن

چند نفس . تان را ببنديد چشمان. به مكان آرامي برويد

عميق بكشيد و سپس در كمال آرامش خود را به عنوان يك 

تواند كسب استقالل  اين موفقيت مي. فرد موفق تصور كنيد

مالي، موفقيت در يك آزمون مهم، يافتن شريك زندگي 

باوفا، رهايي از اعتياد و يا هر چيز ديگري كه از نظر شما 

با اين . موفقيت بزرگ به حساب بيايد، باشد يك

تصويرسازي شما به ضمير ناخودآگاه و به كائنات سيگنالي 

فرستيد كه امكانات الزم براي موفقيت را براي شما مهيا  مي

  .   كنند
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        ....يديديديدرا به عهده بگيررا به عهده بگيررا به عهده بگيررا به عهده بگير    انانانانتتتت    مسئوليت اعمالمسئوليت اعمالمسئوليت اعمالمسئوليت اعمال

هاي خود را به گردن ديگران و يا شرايط بيروني  ناكامياز افراد بسياري . است اوكيفيت زندگي هر فرد نتيجه اعمال خود 

شان را  اما كساني كه مسئوليت اعمال .دهند با اين كار بتدريج كنترل اعمال و زندگي خود را از دست مي. اندازند مي

كردن اهداف و  كنند شرايط را تحت كنترل خود درآورند و آنها را در جهت محقق د، سعي مينگير خودشان به عهده مي

  . دنهايش تغيير ده خواسته
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        ....آوريد، فكر كنيدآوريد، فكر كنيدآوريد، فكر كنيدآوريد، فكر كنيد    به موفقيتي كه به دست ميبه موفقيتي كه به دست ميبه موفقيتي كه به دست ميبه موفقيتي كه به دست مي

كنيد، حتي اگر اين موفقيت بسيار  زماني كه موفقيتي كسب مي

فكر كنيد به اين . كوچك باشد، بنشينيد و در آرامش به آن فكر كنيد

  : كه

اين موفقيت چگونه به دست آمد؟ چه عامل يا عواملي باعث پديد 

  ن داريد؟آآمدن اين موفقيت شد؟ و چه احساسي نسبت به 

هاي  ايد فكر كنيد و راه به دست آوردهكه هر چه بيشتر به موفقيتي 

هاي  حصول آن را بررسي كنيد، انگيزه بيشتري براي خلق موفقيت

  .كنيد ديگر پيدا مي
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        ....يديديديدافتخار كنافتخار كنافتخار كنافتخار كن    انانانانخودتخودتخودتخودت    بهبهبهبه

 بلكه راهي براي باال بردن اعتماد به نفس و خودباوري .نيستو خودخواهي منظور از افتخار كردن به خود، خودپسندي 

ي به نوازش شود، دست انجام مي ددهي ، با تالشي كه به خرج ميدش را داشتيا ها آرزوي انجام وقتي كاري را كه مدت. است

  .دداريرا شايستگي دريافت پاداش  شماچرا كه . ييدآفرين بگو اندتو به خو كشيدب پشت خود

  

  

  

  

  

17 



 

19             

 

 www.MoalemeKhalagh.com                                          روش ساده براي تغيير كيفيت زندگي شما          30      

        

خواهيد خواهيد خواهيد خواهيد     گيريد چه كسي هستيد و يا چه كسي ميگيريد چه كسي هستيد و يا چه كسي ميگيريد چه كسي هستيد و يا چه كسي ميگيريد چه كسي هستيد و يا چه كسي مي    تصميم ميتصميم ميتصميم ميتصميم ميهستيد كه هستيد كه هستيد كه هستيد كه شما شما شما شما اين اين اين اين 

   ....باشيدباشيدباشيدباشيد

 نوع شخصيت شمادر مورد تواند  فقط يك فرد ميتوجه داشته باشيد كه 

كسي نيست به جز و او  ؛را تعيين كند تصميم بگيرد و كيفيت زندگي شما

بود، نتيجه  دو يا در آينده خواهي داين كه چگونه فردي هستي. خود شما

را با درايت  انپس اعمال و رفتارت. اعمال و تجربيات امروز شماست

  .كرد د، فردا همان را درو خواهيدهر چه امروز بكاري. يدپيش ببر
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        !ولي نه هر خواستنيولي نه هر خواستنيولي نه هر خواستنيولي نه هر خواستني    خواستن، توانستن استخواستن، توانستن استخواستن، توانستن استخواستن، توانستن است

توانم بدون هيچ  مي ،ولي آيا به صرف اين كه من چيزي را بخواهم. اند را شنيده» خواستن، توانستن است«المثل  همه ضرب

  مشكلي به آن خواسته برسم؟ 

اي  كرد و هر كمبود و خواسته احساس كمبود نميديگر اگر اين گونه بود كسي . شود مسلما هر خواستني به توانستن منجر نمي

   .كرد خواستن، برآورده مي را صرفا با

، خواستن، توانستن است بايد پذيرفت كه واقعا در واقع. المثل اشتباه است؟ جواب اين سوال نيز منفي است پس آيا اين ضرب

آن خواستني كه به رسيدن به آن باور و ايمان داشته . توانستن است كه با تمام وجود باشد ،آن خواستني! ولي نه هر خواستني

  .خواستن، توانستن خواهد بود در اين صورت بدون ترديد. يمبكوشدر جهت رسيدن به آن سوزان و با اشتياق باشيم 
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        ....العجل تعيين كنيدالعجل تعيين كنيدالعجل تعيين كنيدالعجل تعيين كنيد    براي دستيابي به اهداف خود ضرببراي دستيابي به اهداف خود ضرببراي دستيابي به اهداف خود ضرببراي دستيابي به اهداف خود ضرب

كنيد، معموال در ابتدا با اشتياق روي آن كار  شما وقتي هدفي را براي خود تعيين مي

ممكن است آن اشتياق اوليه را از دست بدهيد و رسيدن به ولي به تدريج . كنيد مي

بندي  براي مقابله با اين شرايط، مراحل انجام كار را زمان .هدف را به تعويق بيندازيد

 بهتعهد شما . العجلي نيز براي اتمام كار و دستيابي به هدف تعيين كنيد كنيد و ضرب

حل كار، موفقيت شما را تضمين بندي تعيين شده و انجام به موقع مرا رعايت زمان

   .خواهد كرد
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        ....تان اهداف مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيدتان اهداف مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيدتان اهداف مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيدتان اهداف مشخص و قابل ارزيابي تعيين كنيد    براي زندگيبراي زندگيبراي زندگيبراي زندگي

از تعيين گذاري نماييد،  تان هدف خواهيد براي زندگي و آينده وقتي مي

مشخص و  تان كامال اهدافسعي كنيد . خص اجتناب كنيدشاهداف مبهم و نام

خواهم  ميهدفم اين است كه «: گوييد براي مثال وقتي مي .دنباشقابل ارزيابي 

فرد «مشخص نيست كه منظورتان از  ».سال آينده  فرد موفقي باشم پنجتا 

  .چيست و چه ميزان از موفقيت مد نظرتان است» موفق

  

  

  

  

21 



 

23             

 

 www.MoalemeKhalagh.com                                          روش ساده براي تغيير كيفيت زندگي شما          30      

        

        ....دروغ گفتن به خودتان را متوقف كنيددروغ گفتن به خودتان را متوقف كنيددروغ گفتن به خودتان را متوقف كنيددروغ گفتن به خودتان را متوقف كنيد

ولي واقعيت اين است كه  .است» توانم من نمي« ، جمله معروفدارد بازمي ها را از پيشرفت مشتركي كه اغلب ما انسان دروغِ

هاي خود آشنايي  فقط بايد نسبت به توانمندي. توانيم انجام دهيم كنيم مي ما خيلي از كارها را حتي بهتر از آنچه كه فكر مي

  . بيشتري پيدا كنيم و براي انجام كارها همت به خرج دهيم
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        نقاط قوت خود متمركز شويد نه نقاط ضعفنقاط قوت خود متمركز شويد نه نقاط ضعفنقاط قوت خود متمركز شويد نه نقاط ضعفنقاط قوت خود متمركز شويد نه نقاط ضعفبه به به به 

. بيشتر ناماليمات را ببينيم ايم كه ولي ما عادت كرده. تعداد زيادي نقاط قوت دارد و تعداد كمتري نقاط ضعفهر فردي 

كنيم و كمتر به نقاط  مينقاط ضعف خودمان را بزرگ بنابراين 

در شود كه خودمان را  اين امر باعث مي. يمدارمان توجه  قوت

انجام بسياري از كارها، ناتوان ببينيم و براي انجام آنها اقدام 

   .نكنيم

. ها، روي نقاط قوت خود متمركز شويد به جاي تاكيد بر ضعف

ها را به  موفقيتبريد و  تان را باال مي اعتماد به نفسبا اين روش 

  .كنيد ميطرف خود جذب 
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        شود؟شود؟شود؟شود؟    چه چيزي باعث انگيزش شما ميچه چيزي باعث انگيزش شما ميچه چيزي باعث انگيزش شما ميچه چيزي باعث انگيزش شما مي

عامل ايجاد انگيزه در افراد مختلف،  .ترين عوامل موفقيت در كارها است داشتن انگيزه قوي براي انجام كارها، يكي از مهم

افرادي . آيند برخي نيز از تشويق ديگران به وجد مي. ها ممكن است، پول عامل انگيزش باشد در مورد بعضي. متفاوت است

شويد؟ عامل يا عوامل انگيزش خود را كشف كنيد و از  شما با چه چيزي برانگيخته مي. هم ممكن است به رقابت عالقمند باشند

  .تان استفاده كنيد برد اهداف آن براي پيش
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            ....هاي گذشته خود سود ببريدهاي گذشته خود سود ببريدهاي گذشته خود سود ببريدهاي گذشته خود سود ببريد    از الگوي موفقيتاز الگوي موفقيتاز الگوي موفقيتاز الگوي موفقيت

از آنها به عنوان . آنها بررسي كنيدآنها را به خاطر آوريد و نحوه عمل خود را در . ايد شما حتما در گذشته موفقيتهايي داشته

  .توانند جواب دهند اند، اكنون نيز مي هايي كه قبال عملي بوده الگوها و فرمول. الگو براي موفقيتهاي آينده استفاده كنيد
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        ....كنيدكنيدكنيدكنيد    تان متمركز شويد، نه ميزان فعاليتي كه ميتان متمركز شويد، نه ميزان فعاليتي كه ميتان متمركز شويد، نه ميزان فعاليتي كه ميتان متمركز شويد، نه ميزان فعاليتي كه مي    نتايج كارهاينتايج كارهاينتايج كارهاينتايج كارهاي    رويرويرويروي

كنيم، مهم  بنابراين اين كه ما چقدر مشغول كار هستيم و سخت كار مي. ها و كارها زماني مفيد هستند كه به نتيجه برسند فعاليت

  . شويم مان نزديك مي دهيم و با انجام اين كارها چقدر به اهداف مهم اين است كه چقدر كار درست انجام مي. نيست

در مقابل افرادي . شان ناراضي هستند كنند و هميشه هم از كيفيت زندگي ي كار ميكم نيستند افرادي كه شب و روز به سخت

  .  اند كنند و هميشه موفق نيز هستند كه با درايت و حساب شده كار مي
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 . . . . را كشف كنيدرا كشف كنيدرا كشف كنيدرا كشف كنيد    جادويي خودجادويي خودجادويي خودجادويي خودزمان زمان زمان زمان 

در اين مقطع از زمان كارآيي شما دو برابر و يا حتي . زمان جادويي، ساعاتي از روز است كه شما بيشترين كارآيي را داريد

افرادي نيز عالقمندند . براي بعضي ممكن است صبح زود باشد. اين زمان براي افراد مختلف متفاوت است. چند برابر مي شود

شان  برخي هم شب هنگام، پس از خوابيدن افراد خانواده، براي انجام كارهاي روزانه. شان را انجام دهند هنگام عصر كارهاي

  . كنند نيرويي مضاعف پيدا مي

  . تان اختصاص دهيد ترين كارهاي شما هم زمان جادويي خود را كشف كنيد و اين زمان را براي انجام مهم
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        ....بايد روياهاي بزرگي داشته باشيدبايد روياهاي بزرگي داشته باشيدبايد روياهاي بزرگي داشته باشيدبايد روياهاي بزرگي داشته باشيد    ،،،،گگگگبراي انجام كارهاي بزربراي انجام كارهاي بزربراي انجام كارهاي بزربراي انجام كارهاي بزر

  . دارند ميشما را كوچك نگاه افكار و شخصيت و  آرزوهاي و اهداف كوچك، اعمال كوچكي را به دنبال دارند

راي هر قطعه با اج .هاي كوچك و عملي تقسيم كنيد و در هنگام اجرا آن را به قسمت كنيد فكر بزرگ ،اهدافدر تعيين 

  .تان نزديك خواهيد شد بزرگف كوچك، يك قدم به هد
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        ....موفقيت در درون شماستموفقيت در درون شماستموفقيت در درون شماستموفقيت در درون شماست

تواند شما را براي به آغوش كشيدن موفقيت متقاعد كند، مگر اين كه خودتان  انگيزشي نمي ي هيچ كتاب، نوشته و يا گفته

  . تان را تغيير دهيد بخواهيد و تصميم گرفته باشيد كه كيفيت زندگي
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        ....استاستاستاست    موفقيتموفقيتموفقيتموفقيت    طه شروع همهطه شروع همهطه شروع همهطه شروع همهققققنننناشتياق اشتياق اشتياق اشتياق 

براي موفقيت در هر  .كند هموار مي ،تر، راه را براي رسيدن به اهداف اشتياق به تغيير كيفيت زندگي و داشتن زندگي موفق

اينها عملي نيستند مگر اين كه شما اشتياق سوزاني براي رسيدن به . كاري بايد وقت گذاشت و ممارست و پشتكار داشت

   .داشته باشيدموفقيت 
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