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 صبح جادویی

 

متحول خواهد شد.... شش عادتی که با انجام آن ها قبل از ساعت هشت صبح زندگیتان  

 هال الرود

 

 

 

 تحسین ها

 

 

به  نید که دیدگاه شما را در مورد زندگی تغییر می دهد.اما خیلیهرازگاهی کتابی می خوا»

ندرت اتفاق می افتد که کتابی شیوه ی فعلی زندگیتان را متحول کند.کتاب صبح جادویی 

خیلی سریع تر از آن چه گمان می کنید،هردوی این کارها را انجام می دهد.بسیار تاکید می 

  «کنم این کتاب را بخوانید.

رزتیم َسند    

Tim Sanders 

  نویسنده ی کتاب پرفروش چطور دوست داشتنی باشیم
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کتاب صبح جادویی به معنای والعی کلمه همان چیزی است که تغییراتی سریع و عمیك در »

همه ی جنبه های زندگیتان به وجود می آورد.اگر والعا به دنبال بهبود زندگیتان هستید،حتما 

«   این کتاب را مطالعه کنید.  

 رودی روتیگر

Rudy Ruettiger   

فیلم پرفروش رودی بازیکن تیم راگبی نوتردام و الهام بخش   

  

 

ابتدا گمان می کردم که هال عملش را از دست داده است.اصال چرا باید کسی باشد که »

بخواهد به طور مرتب صبح ها خیلی زود بیدار شود؟!باور نمی کردم...تا این که خودم 

ت سریع در و،متوجه یک تفاتی که استراتژی هایش را به کار گرفتمامتحانش کردم.ول

ام شدم.کتاب صبح جادویی به شما نشان می دهد که چگونه  ای زندگی شخصی و حرفه

.به شدت توصیه می ینده ی زندگیتان را به دست بگیریدصرف نظر از گذشته تان،کنترل آ

«   کنم این کتاب را بخوانید.  

 جاش شیپ  

Josh Shipp  

 مجری برنامه های تلوزیونی،نویسنده و کارشناس علوم رفتاری نوجوان ها  

 

 

با خواندن کتاب صبح جادویی این هدیه را به خودتان می دهید که هر صبح با تمام توان »

تان از خواب برخیزید.زمان آن رسیده که از بهانه آوردن دست بکشید و زندگی ای را که 

    «تاب را بخوانید تا بفهمید چگونه باید این کار را انجام دهید.الیمش هستیدخلك کنید.این ک

 دکتر ایوان میسنر 

Ivan Misner  
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 نویسنده ی کتاب پرفروش حقیقت یا توهم 

  

 

د و مرد بینش های خارق العاده لرود هستم.او یک معلم لدرتمنمن عاشك هال اِ »

و شوید!(شیوه ی زندگی روزمره است.مطالعه ی اولین کتابش )با چالش های زندگیتان روبر

ام را کامال تغییر دادو من مشتالانه منتظر کتاب بعدی اش بودم.تمام چیزی که می توانم 

هال یک طرح بگویم این است که کتاب صبح جادویی والعا ارزش این انتظار را داشت.

آسان کاربردی برای خلك موفمیت،شادی و کامیابی برای ما تهیه کرده و آن را به لدری 

نموده است که هرکسی بدون توجه به شرایط فعلی اش،می تواند به کمک آن زندگی اش را 

«   ول کند.حمت  

برا پون مان   د 

Debra Poneman  

    YES TO SUCCESS  از نویسندگان کتاب سوپ جوجه برای روح مردم امریکا و بنیان گذار شرکت 

 

 

کرد.این کتاب به من کمک کرد تا سرانجام  کتاب صبح جادویی حمیمتا زندگی ام را متحول»

شروع به بهره برداری کردن از همه ی نیروهای بالموه ام کنم و من را به مسیری آگاهانه 

هدایت کرد تا آشکار شدن فرصت ها وتوانایی های جدید ادامه  پیدا می کرد.این کتاب تنها 

.«   راه موجود برای شروع روزهای زندگیتان به شیوه ی صحیح است  

را   نیک کاند 

Nick Conedera  

 کارگردان فیلم زیرک:زیباترین فیلم دنیا 
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صبح جادویی کتابی متحول کننده و بینظیر است.هال عادت هایی را در دیگران تزریك »

می کند که خودش آن ها را زندگی می کند و نفس می کشد.این کتاب به شما نشان می 

«  تان را به سطوح باالتری سوق دهید.دهدکه چگونه زندگی و کسب و کار  

رت     برد ویم 

Brad Weimert 

    EASY PAY DIRECTمدیراجرایی 

 

 

بزرگترین چیزی که مردم را به عنوان یک سخنران،نویسنده ومشاور بازاریابی، می دانم »

می دانند باید از دستیابی به موفمیت موردنظرشان دور نگه می دارد،این نیست که آن ها ن

ه کاری انجام دهند؛بلکه مشکل پیداکردِن زمان و انگیزه ی الزم برای انجام دادِن کارهایی چ

است که از آن ها باخبر هستند.هال الرود والعا این مشکل را حل کرده است.اصال مهم 

نیست که چمدر مشغله داشته باشید،کتاب صبح جادویی زمان و انگیزه ی الزم برای خلك 

«  یا خواندن آن را به شما توصیه می کنم.لورا به شما می دهد.موفمیت موردنظرتان   

 جیمز مالینچاک 

James  Malinchak  

از نویسندگان کتاب سوپ جوجه برای روح دانشجویان بنیان گذار 

WWW.MILLIONAIRESPEAKERSECRETS.COM   

 

 

را به حد اعلی اگر آماده اید که معمولی بودن را پشت سر بگذارید و نیروهای بالموه تان »

برسانید،فمط این کتاب را بخوانید.کتاب صبح جادویی کلیدی را در اختیار شما لرار می دهد 

تا به کمک آن لفل لدرت شخصی تان را باز کنید و از توانایی هایی بهره برداری کنید که 

لویا توصیه می کنم این موجب می شوندمردم عادی،مردمی فوق العاده غیرعادی شوند.

«   را بخوانید و صبح جادویی خودتان را کشف کنید. کتاب  
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 گیلین گودوین

Gaillynn Goodwin   

و بنیان گذار  9002یکی از الهام بخش ترین اشخاص توئیتر درسال 

WWW.INSPIREMETODAY.COM    

 

 

یک منجی پیشرفت شخصی است.ابزاری است که به شما کمک می  کتاب صبح جادویی»

ای دیگر را در جای خودشان لرار دهید.من زندگی و مردم را خیلی کند تا همه ی ابزاره

سلحه ی شما علیه شکست،الیك به عنوان مهم ترین اجدی نمی گرفتم،اما کتاب صبح جادویی 

«    ی مشتالانه است.توجه  

 جان برگاف

Jon Berghoff   

 مدیرفروش ویتامیکس   

 

 

ب بینش هایی جدید ارائه می دهد که صبح جادویی کتابی مهیج و شورانگیز است.این کتا»

در صبح،زندگی هایمان  چگونه می توانیم به سادگی و با تغییر دادن نحوه ی بیدار شدنمان

را متحول کنیم.هال کتابی بسیار خاص و ویژه  نوشته است که بدون شک زندگی های 

ن نهایت بسیاری را متحول خواهد کرد و به شما کمک می کند تا از نیروهای بالموه تا

«   استفاده را ببرید.  

 بن گای   

Ben Gay 

  نویسنده ی مجموعه کتاب های پرفروش هنرفروش
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نمی توانم بگویم کدام یک الهام بخش تر است؛هال الرود یا صبح جادویی اش.چیزی که »

می توانم بگویم این است که اگر می خواهید زندگیتان را متحول کنید،هیچ کس بهتر از هال 

چطور این کار را انجام دهید و هیچ استراتژی دیگری نمی تواند سریع واند بگوید که نمی ت

تر از صبح جادویی شما را به هدف تان برساند.اما فمط به حرف های من اتکا نکنید، 

«   خودتان آن را تجربه کنید.  

پارد   آدام ش 

Adam Shepard  

چهارسال دانشگاه   نویسنده ی کتاب های شروع از نقطه ی صفر و بهترین   

   

 

 

 درباره ی نویسنده
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شاهد زنده ای است که نشان می دهد همه ی ما توانایی غلبه بر هر نوع مانعی را  هال الرود

داریم و می توانیم زندگی رویاهای مان را خلك کنیم.او در بیست سالگی با یک راننده ی 

نیا رفت.با این که دچار برای چند لحظه از دمست تصادف کرد و در صحنه ی تصادف 

آسیب شدید مغزی شده بود و دکترها به او گفته بودند که دیگر هرگز نمی تواند راه برود،او 

راهش را ادامه داد و توانست رکورد فروش ساالنه ی شرکتش را بشکند و تصویرش را در 
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ه ی کتاب شرکت جاودانه کند.او هم چنین توانست به دونده ی ماراتن،نویسندتاالر مشاهیر 

های پرفروش،سخنران بین المللی و یک خواننده ی سبک هیپ هاپ تبدیل شود. هال زندگی 

اش را ولف یاری رساندن به دیگران کرده است تا آن ها نیز بتوانند بر چالش ها و 

از ما وجود دارد بهره  مشکالتشان غلبه کنند و از پتانسیل نامحدودی که درون هریک

 برداری کنند.   

نویسنده ی یکی از کتاب های بسیار تحسین شده ی سایت آمازون است؛کتاب پرفروش  با او 

چالش های زندگیتان روبرو شوید:چطور به زندگی فعلی تان عشك بورزید درحالی که 

 زندگی رویایی تان را می سازید.   

هال هم چنین یکی از برترین سخنرانان انگیزشی امریکاست.درحالی  که شرکت ها و 

یشان وسسات غیرانتفاعی مرتبا از او دعوت می کنند تا در کنفرانس ها و همایش هام

سخنرانی کند،اما او اشتیاق بسیار زیادی دارد تا تاثیرات مثبتی بر روی جوان ها داشته 

بیش باشد.بیش از یک دهه است که سخنرانی های هال در سراسر امریکا وکانادا بر روی 

ن ها دانش که تمریبا هشتاد هزار نفر از آر گذاشته است از یک صد هزار مخاطب تاثی

 آموزان دبیرستانی و دانشجویان بوده اند.   

داشته و در کتاب های بی شماری از  او در برنامه های رادیویی و تلوزیونی زیادی حضور

جمله سری کتاب های پرفروش سوپ جوجه برای روح از او و زندگی اش یاد شده است.   

   

 

 

 

 

خنی با خوانندگانس  

هستید؛خواه در باالترین سطوح موفمیت باشید یا مهم نیست در حال حاضر در چه شرایطی 

در کشمکش و تمال برای پیداکردن مسیرتان به سوی موفمیت،می دانم که حدالل یک وجه 

احتماال بیش از یک وجه اشتراک داشته باشیم اما درباره ی این یکی کامال اشتراک داریم)

ن هستم(.ما می خواهیم خودمان و زندگی هایمان را بهبود ببخشیم.این موضوع بدین مطمئ
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معنی نیست که ما یا زندگی هایمان مشکلی داریم،بلکه ما با یک نیروی غریزی و اشتیاق 

درون همه ی شده ایم.من معتمدم که این اشتیاق،درونی برای پیشرفت و بهبود دائمی متولد 

و ل بسیاری از ما هر روز بیدار می شویم و زندگی تمریبا یکسان ما وجود دارد با این حا

 یکنواختی را تجربه می کنیم.  

به عنوان یک نویسنده،سخنران و مربی موفمیت،کار من این است که به مردم آموزش دهم 

چگونه پتانسیل نامحدودی را که درون همه ی ما وجود دارد،به کار بگیرند.به عنوان یک 

کتاب صبح یشگی پیشرفت شخصی، می توانم با لاطعیت کامل بگویم که دانش آموز هم

جادویی کاربردی ترین،نتیجه بخش ترین و متحول کننده ترین شیوه برای بهبود همه ی جنبه 

 های زندگی است که تاکنون با آن مواجه شده ام.   

ست که اجازه برای افراد جویای موفمیت،کتاب صبح جادویی کامال یک تغییردهنده ی بازی ا

می دهد به سطوح باالتری از زندگیتان برسید و موفمیت شخصی و حرفه ای شما را بسیار 

می  درحالی که این موفمیتفراتر از چیزی می برد که در گذشته به آن دست پیدا کرده اید.

تواند شامل افزایش حموق،رشد کسب و کار،افزایش فروش و یا افزایش درآمد باشد،اما 

تجربه ی سطوح عمیك تری از تعادل و رضایت ره ی کشف راه های جدید برای اغلب دربا

شخصی در جنبه های مختلف زندگیتان است که ممکن است از آن ها غفلت کرده باشید.این 

موفمیت می تواند به معنی ایجاد بهبودهای لابل توجه در وضعیت 

ه های مهم زندگیتان باشد. سالمتی،شادی،ارتباطات،شرایط مالی،شرایط معنوی و همه ی جنب

   

برای آن هایی که در دریایی از مشکالت و چالش ها دست و پا می زنند و از لحاظ 

اتشان دوران بدی را سپری می کنند، صبح ذهنی،احساسی،جسمی ، مالی و یا در ارتباط

 جادویی به َکرات ثابت کرده است که تنها چیزی است که می تواند هرکسی را توانمند سازد

غلبه کند و تغییراتی خارق ر چالش هایی ظاهرا غیرلابل عبورتا در زمانی بسیار کوتاه ب

 العاده در شرایط و زندگی اش ایجاد کند.   

اگر می خواهید پیشرفت های لابل توجهی در برخی جنبه های کلیدی زندگیتان ایجاد کنید و 

وبن متحول می کند)بنابراین  یا به دنبال یک تغییر بزرگ هستید که زندگیتان را از بیخ

شرایط فعلی تان خیلی زود به یک خاطره تبدیل خواهد شد(،کتاب درستی را انتخاب کرده 

اید.شما در حال شروع یک سفر معجزه آسا با یک فرایند انمالبی هستید که تضمین می کند 

    همه ی جنبه های زندگیتان را متحول خواهد کرد...آن هم لبل از ساعت هشت صبح.
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زندگی هزاران نفر را در سراسرجهان متحول و دگرگون کرده  ،صبح جادویی پیش از این

و می تواند کاتالیزوری برای متحول کردن زندگی شما باشد.برای من  است)ازجمله خودم(

افتخار بزرگی است که مطالب این کتاب را با شما در میان می گذارم  و تمام توانم را به 

کتاب حمیمتا یک سرمایه گذاری دگرگون کننده از زمان،انرژی و توجه ین کار بسته ام تا ا

شما باشد.ممنونم که اجازه می دهید بخشی از زندگی شما باشم.یک سفر جادویی در حال 

 شروع است.   

 باعشق و احترام همیشگی

 هال الرود

 

 

 

 پیشگفتار

 

   یک نابغه و کتاب صبح جادویی والعا سحرآمیز است. هال اِلرود

تا امروز در جنبش استعداد بشری/پیشرفت شخصی هستم و از آن زمان  3751از سال 

تاکنون،مذاهب مختلف،دعاهای گوناگون،درون کاوی،یوگا، تلمین های مثبت، تجسم و برنامه 

ریزی عصبی_کالمی را بررسی و امتحان کرده ام.من روی آتش راه رفته ام و با فلسفه 

خارج  ه ام که برخی از آن ها کامال از لوه ی درک انسانهای غیرعادی زیادی آشنا شد

 هستند.  

کاری که هال با منجی های زندگی اش انجام داده در والع این است که بهترین تمرین های 

مربوط به افزایش هوشیاری بشر طی لرون گذشته را انتخاب کرده و آن ها را به رویه ای 

ال بخشی از زندگی روزمره من شده است.   صبحگاهی خالصه کرده است.رویه ای که حا  

خیلی ها خیلی ازمردم هرروز حدالل یکی از این منجی ها را به کار می گیرند.برای مثال،

هرصبح ورزش می کنند.بعضی ها هرروز مدیتیشن و درون کاوی می کنند و یا ولایع 
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،هیچ کسی نیست روزانه شان را ثبت می کنند.اما طبك دسته بندی هال از منجی های زندگی

تمرین فوق العاده ی کهن را انجام دهد.    4که هر صبح این   

صبح جادویی برای افراد موفك و پُرمشغله بسیار عالی است.انجام هر روزه ی این منجی 

های زندگی،مانند پمپ کردن سوخت موشک به بدن،ذهن و روحتان لبل از آغاز هر روز 

 است...   

همیشه می توان یک دالر دیگر ساخت،اما روزی را که از »پدر پولدارم اغلب می گفت:

اگر می خواهید هر روزتان را به حداعلی برسانید،کتاب صبح جادویی را !« دست رفته نه

 مطالعه کنید.  

 رابرت کیوساکی

Robert kiyosaki 

 نویسنده ی کتاب پدرپولدار پدر بی پول پرفروش ترین کتاب هوش مالی دنیا

 

 

گذران زندگی وجود دارد.یکی این که تصور کنید هیچ معجزه ای وجود ندارد دو شیوه برای 

 و دیگر این که هرچیزی را در حکم معجزه بپندارید.

 آلبرت انیشتین

Albert Einstein 

 

 

معجزه ها در تنالض با طبیعت نیستند.آن ها در تنالض با چیزی هستند که ما از طبیعت می 

 دانیم.  

 سنت آگوستین

Saint Augustine 
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 زندگی نه یک بار،بلکه هر صبح آغاز می شود.  

 جوئل آستین

Joel osteen 

 

 مقدمه

 

مهم است داستان من،و این که چرا داستان شما  

 

،زندگی ام خوب و آرام بود.نه،اوضاع زندگی ام عالی بود.بیست ساله 3777سوم دسامبر 

اه اخیر زندگی ام را برای تبدیل م36ذاشته بودم.و اولین سال دانشگاه را پشت سر گبودم 

شدن به یکی از بهترین ویزیتورهای یک شرکت بازاریابی صرف کرده بودم و درآمدی 

داشتم که هیچ ولت گمان نمی کردم در آن سن ممکن باشد.نامزدی دوست داشتنی،خانواده 

ای ای همیشه پشتیبان و دوستان بسیار خوبی داشتم که هرکسی آرزویشان را داشت.به معن

 والعی کلمه خوشبخت بودم.   

احتماال می گویید در دورانی رویایی و نمطه ی اوج زندگی ام بودم.به هیچ وجه تصور نمی 

 کردم که این شب همان شبی بود که دنیای من پایان خواهد یافت.   

 

کیلومتر برساعت 331شب؛درحال رانندگی با سرعت 33:19ساعت   

 

دو نفر نمان کمی بعد از ما از رستوران بیرون آمدند.فمط ما مدیم.دوستارستوران بیرون آاز 

بودیم.نامزدم،خسته از اتفالات بعدازظهر،روی صندلی سمت شاگرد چرت می زد.من کامال 

انگشت اشاره ی دست چپم را  هوشیار وسرحال بودم.چشمانم به جاده ی روبرو خیره بود و



 

  Page 

14 

 
  

ارکستری از چایکوفسکی را رهبری ب رهبر ارکستر در هوا تکان می دادم؛گویی مثل چو

 می کردم.  

هنوز ازولایع آن شب خوشحال و سرمست بودم و در دورترین نمطه از ذهنم نیز به خواب 

کیلومتر بر  333با فورد موستانگ جدیدم در آزادراه ایالتی و با سرعت فکر نمی کردم.

عمرم می  ساعت همچون موشکی ویراژ می دادم.فمط دو ساعت از بهترین سخنرانی

گذشت.حضار،ایستاده من را تشویك و تحسین کرده بودند و من،سربلند و مغرور بودم.در 

حمیمت،دوست داشتم هیجان و خوشحالی ام را بلند فریاد بزنم،اما نامزدم خوابیده بود.با خودم 

فکر کردم که با والدینم تماس بگیرم،اما دیرولت بود و ممکن بود خوابیده باشند.ای کاش 

زیرا نمی دانستم که آن لحظه می توانست برای مدت زمانی طوالنی اخرین س می گرفتم،تما

 فرصت برای صحبت با والدینم و یا هرکس دیگری باشد. 

  

 واقعیتی غیر قابل تصور

 

،دیده به سمتم می آمداصال یادم نیست که نور چراغ های کامیون بزرگی را که از روبرو 

کیلومتر بر ساعت 311نوشت،کامیونی که با سرعت حدود باشم.در یک لحظه ی شوم از سر

مبیلم برخورد کرد. ثانیه های آتی برایم به صورت صحنه در حرکت بود، شاخ به شاخ با اتو

 آهسته گذشت؛گویی چایکوفسکی رلص شوم ما را رهبری می کرد.  

ر فضا تصادف کردیم.صدایی گوش خراش وناهنجار از برخورد و له شدن اتومبیل هایمان د

پخش شد.کیسه ی هوای اتومبیلم به شدت باز شد تا مارا بیهوش کند اما مغزم هنوز با 

و به لسمت جلوی جمجمه ام برخورد  کیلومتر بر ساعت به سفرش ادامه داد 333سرعت 

 کرد و لسمت عمده ای از بافت حیاتی مغزم در لسمت پیشانی تخریب شد.  

راست کشیده شد و باعث شد در سمت به محض برخورد،عمب اتومبیلم به سمت 

 333راننده،هدفی اجتناب ناپذیر برای اتومبیل پشت سرم باشد.یک ساتورن سدان با سرعت 

ه ای بود نکیلومتر برساعت به در سمت راننده ی اتومبیلم برخورد کرد.شدت برخورد به گو

جمه ام را سمت چپ بدنم آوار شد.لاب فلزی سمف،جمکه در اتومبیلم متالشی و به روی 

را  شکافت و گوش چپم را برید.استخوان های کاسه ی چشم چپم له شدند و کره ی چشمم
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.آرنجم بدون محافظ و به شدت آسیب پذیر رها کردند.بازوی چپم شکست وعصبش لطع شد

 خرد شد و استخوان شکسته ی فک ام،عضله ی دو سر بازویم را شکافت.  

گیر افتاده بود و از سه جای مختلف شکسته لگنم بین ستون و کنسول وسط اتومبیل 

بود.سرانجام،بزرگترین استخوان بدن یک انسان یعنی استخوان رانم از وسط شکسته بود و 

 با پاره کردن شلوارم از جایش بیرون زده بود.  

 همه جا پر از خون بود.بدنم کامال منهدم شده بود.مغزم آسیبی جدی دیده بود.

ی شدید و به دلیل افت شدید فشارخون،بدنم از کار افتاد و همه چیز ناتوان از تحمل درد جسم

 به سمت سیاهی رفت.   

 چندبار زندگی می کنید....دوبار!؟

چیزی که بعدا اتفاق افتاد،کامال غیرلابل باور بود به طوری که بسیاری از مردم به آن 

 معجزه می گویند.  

آلودم را از الشه ی اتومبیل بیرون  گروه نجات از راه رسید  و آتشنشان ها بدن خون

 کشیدند.خونریزی شدیدی داشتم.للبم از تپیدن ایستاد و نفسم از کار افتاد.   

 از لحاظ بالینی،مرده بودم.  

ماموران اورژانس به سرعت من را درون هلی کوپتر امداد گذاشتند و مصمم بودند که با 

د،آن ها موفك شدند.للبم دوباره شروع به را نجات دهند.شش دلیمه ی بعتالش شان زندگی ام 

شبختانه به زندگی برگشته بودم.   خوو مجددا نفس کشیدن را آغاز کردم. تپیدن کرد  

شش روز در کما بودم و با شنیدن این خبر از کما بیرون آمدم که دیگر هرگز نمی توانم راه 

تالش برای یادگیری بروم.بعد از هفت هفته ی چالش انگیز توان بخشی در بیمارستان و 

ت والدینم ترخیص شدم و به دنیای والعی بازگشتم.با بدوباره ی راه رفتن،به آغوش مرال

وجود یازده استخوان شکسته،آسیب مغزی جدی و نامزدی که در بیمارستان نامزدی اش را 

 باور کنید یابا من به هم زده بود،زندگی ای که من می شناختم دیگر هرگز مثل لبل،نمی شد.

اتفالات خوب و غیرلابل باوری منجر می شدند.   هنه،همه ی این ها ب  

گرچه کنار آمدن با شرایط جدیدم آسان نبود و گاه گاهی با خودم می اندیشیدم که چرا این 

اتفاق باید برای من بیفتد،اما باید مسئولیت بازگشت زندگی ام به شرایط مطلوب گذشته را 

از این که اوضاع چگونه باید باشد،اوضاع را به همان یت می پذیرفتم.به جای ناله و شکا
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صورتی که بود پذیرفتم و در آغوش گرفتم.به جای این که انرژی ام را صرف این آرزو 

کنم که ای کاش زندگی ام کمی متفاوت بود)این آرزو که ای کاش آن اتفالات بد بریم رخ 

ین بهره را ببرم. از آن جایی که نمی نداده بود(،کامال تمرکز کردم تا از داشته هایم بهتر

توانستم گذشته را تغییر دهم،بر پیش روی و جلو رفتن تمرکز کردم.من زندگی ام را ولف به 

یابی به رویاهایم کردم و بنابراین توانستم کشف کنم که کارگیری استعدادهای بالموه و دست

ام دهند.   ن ها هم همین کار را انجتوانمند سازم تا آچگونه دیگران را   

در نتیجه ی انتخاب لدردانی برای داشته ها،پذیرش بی لید و شرط نداشته ها و پذیرش 

مسئولیت کامل برای خلك چیزهایی که می خواستم،سرانجان آن تصادف ویرانگر تبدیل به 

که هر اتفالی به دلیلی رخ می یکی از بهترین اتفاق های زندگی ام شد.با پذیرش این اعتماد 

ا وظیفه ی ماست که توانمندسازترین دالیل را برای چالش ها،رویدادها و پیشامدهای دهد)ام

 زندگی انتخاب کنیم(،از تصادفم استفاده کردم تا بازگشتی فاتحانه داشته باشم.   

،سالی که از روی تخت بیمارستان شروع شد و من شکسته بودم اما نه شکست 0111سال

با وجود این که اتومبیلی نداشتم،حافظه ی پایان رسید.خورده،به صورت کامال متفاوتی به 

کوتاه مدتم به شدت آسیب دیده بود و بهانه های بسیاری برای نشستن در خانه و تاسف 

شرکت کاتکو برگشتم.من  خوردن برای خودم داشتم،اما به مولعیت شغلی ام در بخش فروش

ر نماینده ی فروش فعال شرکت هزا41بهترین سال شغلی ام را رلم زدم و در میان بیش از 

با رتبه ی ششم کارم را به پایان رساندم.همه ی این ها در حالی رخ داد که هنوز از لحاظ 

 جسمی،ذهنی،احساسی و مالی رو به بهبود بودم.  

،در حالی که درس های فوق العاده گران بهایی را از تجربیات لبلِی زندگی ام یاد 0113سال 

بود که بدبختی ها و مصیبت های زندگی ام را به الهام بخشی و گرفته بودم، زمان آن 

شروع کردم به سخنرانی و اشتراک گذاری توانمند سازی دیگران تبدیل کنم.برای این کار،

داستان زندگی ام در دبیرستان ها و دانشگاه ها.واکنش های دانش آموزان و اساتید دانشگاه 

ازم ماموریتی شدم تا تاثیرات مثبتی بر روی ها به طور شگفت انگیزی مثبت بود و من ع

 زندگی جوان ها و نوجوان ها داشته باشم.   

تشویمم کرد که کتابی درباره ی « جان برگاف»،یکی از دوستان خوبم به نام0110ساال 

ولایع تصادفم بنویسم تا الهام بخشی بیش تری در زندگی دیگران داشته باشم.بنابراین،شروع 

ه محض شروع،متولف شدم.من نویسنده ی خوبی نبودم.نوشتن انشا در به نوشتن کردم.ب

دوران دبیرستان به اندازه ی کافی چالش انگیز بود،چه برسد به نوشتن یک کتاب.بعد از 
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نوشته هایم تالش های مکرر که همیشه با ناامیدی و خیره ماندن به مانیتور پایان می یافت،

این حال، برای دومین سال متوالی در میان ده هیچ شباهتی به طرح یک کتاب نداشت.با 

 فروشنده ی برتر شرکت کاتکو لرار گرفتم.  

،برای سنجش توانایی های خودم در حوزه ی مدیریت،ِسمت مدیر فروش شرکت 0112سال 

را پذیرفتم.در پایان سال،تیم ما در رده ی اول فروش شرکت « ساکرامنتو»کاتکو در شهر

من باالترین رلم ساالنه شرکت را شکستیم.پاییز آن سال،لرار گرفت و رکورد فروش 

فروش شخصی ام را در شرکت به دست آوردم وعکسم در تاالر مشاهیر شرکت لرار 

گرفت.با این احساس که در شرکت کاتکو به تمام خواسته هایم دست پیدا کرده ام ،زمان آن 

ای در زمینه ی موفمیت را بود که رویایم برای تبدیل شدن به یک سخنران انگیزشی حرفه 

دنبال کنم.حتی به این فکر افتادم که آن کتابی را که در سال های گذشته درون ذهنم به این 

با اورسال آشنا  ریر درآورم.درهمان حینبه رشته ی تحطرف و آن طرف شنا می کرد،

  شدم.ما جدانشدنی بودیم و من احساس می کردم اورسال همان همسر رویاهای من است.  

،در حالی که در میان همکارانم نشسته بودم  وبا خودم گمان می کردم آخرین 0113فوریه 

کنفرانسم در کاتکو است،به یک درک دردناک رسیدم: من هرگز نهایت استفاده را از 

وچندین رکورد را شکسته استعدادهایم نبرده بودم.درست است که چندین جایزه برده بودم 

االنه ی ی برتر شرکت بزرگ ترین جایزه ی س دیدم دو فروشندهبودم،اما هنگامی که می 

کاتکو)ساعت رولکس(را دریافت می کردند،پی بردم که هرگز کامال متعهد نبوده ام،حدالل 

شرکت را ترک  شرایطنه برای یک سال کامل.نمی توانستم با خودم کنار بیایم که در آن 

وجودم را ولف این کار می کردم.  ید تمام ر می ماندم،اما این بار باکنم.باید یک سال دیگ  

،با وجود شروع دیرهنگام،این هدف را برای خودم در نظر گرفتم که بهترین 0113سال

رکورد فروش ساالنه ام را دوبرابر کنم.وحشت زده اما متعهد و مصمم بودم.هم چنین مصمم 

م جهان در میان را با مرد بودم که کتابم را به سرانجام برسانم و داستان زندگی ام

روز را بی ولفه کار کردم.می فروختم و می نوشتم.با سطحی از نظم و  143بگذارم.من 

ا می کرد. سال ابتدای عمرم کامال جد03انضباط شخصی تالش می کردم که من را از 

خطرکردن از تیاق شدیدی داشتم تا کاری را انجام دهم که لبال هرگز انجام نداده بودم:اش

و دردناک معمولی بودن)که تمام زندگی ام براساس آن بود(به دنیای فوق العاده دنیای راحت 

بودن.در انتهای سال،به هردو هدفم رسیدم؛رکورد فروش ساالنه ام را به بیش از دوبرابر 

ارتما دادم و اولین کتابم را به پایان رساندم.حاال می دانم که این جمله کامال درست 

هرچیزی ممکن است.  است:ولتی که متعهد باشید،  



 

  Page 

18 

 
  

با عنوان با چالش های زندگیتان روبرو شوید:چطور به زندگی فعلی  ،اولین کتابم0114بهار

تان عشك بورزید در حالی که زندگی رویایی تان را می سازید،در فهرست کتاب های 

پرفروش سایت آمازون در رتبه ی هفتم لرار گرفت.سپس اتفالی باورنکردنی رخ داد.ناشر 

% حك امتیاز کتاب پرفروشم فرار کرد و دیگر هیچ خبری از او نشد.والدینم 311با کتاب 

به شدت ناراحت شده بودند اما من خیلی ناراحت نبودم.اگر فمط  یک درس از آن تصادف 

هولناک یاد گرفته باشم این است که هیچ دلیلی ندارد برای جنبه هایی از زندگیمان که نمی 

و یا این که برایشان ناراحت باشیم.بنابراین،من  لتی صرف کنیمتوانیم تغییرشان دهیم،و

ناراحت نبودم.هم چنین یاد گرفته بودم که با تمرکز کردن بر روی چیزهایی که می توانیم از 

ن ها برای بهبود زندگی دیگران،می توانیم از آ چالش هایمان  یاد بگیریم و نحوه ی استفاده

یت و سود تبدیل کنیم.بنابراین،من هم همین کار را هر بدبختی و مصیبتی را به یک مز

 کردم.   

،بدون تمریبا هیچ گونه آگاهی از این که مربی گری شخصی چه الزاماتی 0114سال  

دارد،به صورت تصادفی مربی و مشاور موفمیت شدم.یک مدیر مالی میانسال از من 

کردم و به یکی از  در صورت امکان مربی او باشم.من موافمتدرخواست کرده بود که 

رویاهایم رسیدم.اولین شاگرد من نتایج خوب و محسوسی را در زندگی و کسب و کارش 

 04مشاهده کرد و من از کمک به او به عنوان مربی بسیار خرسند و شادمان بودم.در 

تمریبا نزدیک  سالگی،احتمال این که به عنوان یک مربی حرفه ای به موفمیت دست پیدا کنم

ود،اما مربی گری شخصی یکی از اهداف زندگی ام بود و به هر طریمی به به صفر ب

دنبالش می رفتم.اندکی بعد،هنگامی که از طرف انجمن دختران و پسران امریکا برای 

سخنرانی در کنفرانس ملی دعوت شدم،اولین درآمدم به عنوان سخنران را دریافت 

و ظاهر جوان پسندم برای مخاطبان تاکنون با موهای تیفوسی  3776کردم.اگرچه از سال 

بی شماری از جمله ی فروشندگان و مدیران سخنرانی کرده ام،اما اثر گذاشتن بر زندگی 

جوان ها راهی بود که باید می رفتم.من سخنرانی ام را از دبیرستان ها و دانشگاه های 

 محلی شروع کردم.  

اد امریکا دچار بحران شد و سالی بود که زندگی ام مجددا متالشی شد.التص 0115سال 

هزینه های مربی گری ام  را سموط کرد.یکشنبه،درآمدم نصف شد.شاگردانم دیگر استطاعت 

هزار 203نداشتند و من نمی توانستم صورت حساب هایم از جمله لسط خانه ام را بپردازم.

الی به دالر بدهی داشتم و زندگی ام به تاراج رفته بود.از لحاظ ذهنی،جسمی،احساسی و م

سموط کرده بودم. هرگز در زندگی ام چنین احساس ناامیدی،درهم پایین ترین نمطه ی ممکن 
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چگونه می توانم دوباره شکستگی،پریشانی و افسردگی نداشتم.سرگشته و پریشان از این که 

مغلوب نشدنی زندگی ام را درست کنم،با ناامیدی در جستجوی جواب هایی برای مشکالت 

روی آوردم،در سمینارهای مختلف شرکت   موفمیتاندن کتاب های خودآموِز م.من به خوبود

.   کردم و حتی یک مربی شخصی استخدام کردم اما هیچ کدام موثر والع نشد  

، ورق زندگی ام شروع کرد به برگشتن.سرانجام برای یکی از دوستان  صمیمی 0116سال

داده بود؛که البته تا آن مولع به ام اعتراف کردم که چه اتفالات بدی در زندگی ام رخ 

آن ها را مخفی نگه داشته بودم.دوستم پرسید:ورزش می کنی؟جواب صورت موفمیت آمیزی 

دادم:نه،به ندرت می توانم صبح ها زود از خواب بیدار شوم.او گفت:شروع کن به پیاده 

یاده روی روی.پیاده روی کمک می کند تا احساس بهتری داشته باشی و بهتر فکر کنی.از پ

نفرت داشتم.بسیار ناامید و سرخورده بودم، با این حال به نصیحتش گوش دادم و شروع 

به پیاده روی.ادراکی که در اولین پیاده روی داشتم به یک نمطه ی عطف در زندگی  کردم

)جزئیاتش را در فصل دوم می خوانید(. گویی به من الهام شد تا با ایجاد یک ام تبدیل شد

زانه ی پیشرفت شخصی،امیدوار باشم تا به شخصی تبدیل شوم که برای حل رویه ی  رو

به آن نیاز داشتم و هم چنین زندگی ام را به روزهای خوبش برگردانم.باورکردنی مشکالتم 

نبود که این موضوع کارساز شد.همه ی جنبه های زندگی ام چنان به سرعت متحول شد که 

م.    نام نهاد« صبح جادویی»من آن صبح را   

،من توسعه ی صبح جادویی را ادامه دادم.تمرینات مختلف و متفاوت پیشرفت 0116پاییز

شخصی و زمان بندی های گوناگون خوابیدن را آزمایش کردم و درباره ی نیاز والعی 

انسان ها به خواب تحمیك کردم.یافته های من الگوها و پندارهایی که بسیاری از مردم از 

درست می پنداشتند،کامال درهم شکست.از آن جایی که نتایج تحمیماتم  جمله خودم آن ها را

را با شاگردانم در میان گذاشتم و آن ها نیز درست به اندازه ی را دوست داشتم،آن نتایج 

خودم خوششان آمد.آن ها به دوستان،خانواده و همکارانشان در آن باره اطالع 

ها را ندیده بودم،درباره ی صبح های جادویی دادند.ناگهان،متوجه شدم افرادی که هرگز آن 

 شان بر روی فیس بوک و توئیتر کامنت گذاشتند)بعدا بیش تر توضیح می دهم(.   

هنوز هم بهترین سال زندگی من است.من با همسر رویاهایم ازدواج کردم.ما بچه 0117سال 

می کرد به دار شدیم و به دخترمان زندگی بخشیدیم.کسب وکار مربی گری ام پیشرفت 

طوری که من یک لیست انتظار برای شاگردانم داشتم.حرفه ی سخنرانی ام اوج می گرفت. 

من در دبیرستان ها، دانشگاه ها، شرکت ها و همایش های غیرانتفاعی سخنرانی می کردم. 

صبح جادویی هم چون شعله های وحشی آتش پخش می شد.هرروز ایمیل هایی را دریافت 
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زندگیشان را متحول کرده  ،ر آن ها گفته بودند که صبح جادوییدمی کردم که مردم 

است..می دانستم مسئولیت من بود که آن را با مردم جهان در میان بگذارم و نوشتن 

کتاب،بهترین راه برای انجام این کار بود.به آهستگی،دوباره شروع به نوشتن کردم.اشتباه 

د هستم.همان طور که یکی از دوستان خوبم نویسنده ی خوبی نیستم،اما متعهنکنم هنوز هم 

 روماسیو فالچر همیشه می گوید:همیشه یک راه وجود دارد...ولتی که شما متعهد باشید.  

 

 با چالش های زندگیتان روبرو شوید

من داستان زندگی ام را به این دلیل با شما در میان گذاشتم که مدارکی ارائه دهم تا بدانید در 

و البته  ایی می توان غلبه کرد و چه چیزهایی را می توان به دست آوردزندگی بر چه چیزه

به هیچ وجه مهم نیست که چالش های زندگی شما چمدر سخت و دشوار باشند.اگر من 

گفته توانستم از مرگ حتمی نجات پیدا کنم و اگر توانستم بر ناامیدی و افسردگی حاصل از 

می توانم راه بروم،غلبه کنم و زندگی رویاهایم های پزشک ها که گفته بودند دیگر هرگز ن

موانع و محدودیت هایی که رید که نتوانید بر را خلك کنم،شما هیچ گونه عذر لابل لبولی ندا

 شما را از رویاهایتان دور نگه می دارند،غلبه کنید.ابدا،به هیچ وجه.   

هرچیزی که یک  من معتمدم پذیرش این طرز فکر برای ما بسیار مهم و حیاتی است که

شخص دیگر بر آن غلبه کرده و یا به آن دست پیدا کرده،مدرکی است که نشان می دهد 

هرچیزی)منظورم دلیما هرچیزی است(که شما باید بر آن غلبه کنید یا می خواهید که به 

است؛ و البته هیچ اهمیتی ندارد که گذشته شما چطور بوده  انجام برسانید،برای تان امکانپذیر

ا شرایط فعلی شما چگونه است. این موضوع با پذیرش کامل مسئولیت برای همه ی جنبه و ی

های زندگیتان و امتناع از سرزنش دیگران آغاز می شود.درجه ی مسئولیت پذیری شما 

درباره ی اتفالاتی که در زندگیتان رخ می دهد همان درجه ی لدرت شخصیتان برای تغییر 

  دادن شرایط زندگیتان است.  

درِک تفاوت میان مسئولیت پذیری و عیب جویی بسیار مهم است.در حالی که عیب جویی به 

دنبال ممصر می گردد،مسئولیت پذیری مشخص می کند چه کسی مصمم است که شرایط را 

،اما مسئولیت بهبود زندگی ام با خودم بهبود بخشد.اگرچه من در تصادفم ممصر نبودم

دگی ام را به شرایط دلخواهم تغییر دهم.والعا مهم نیست که بود؛مسئولیت این که شرایط زن

ممصر چه کسی است،مهم این است که من و شما متعهد و مصمم باشیم که گذشته را در 
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گذشته رها کنیم و از همین امروز زندگیمان را دلیما در مسیری لرار دهیم که می خواهیم 

 آن گونه باشد.  

 

استحاال نوبت شماست،این داستان شم  

و هم این که دلیما جایی است که گمان می رود باید در آن جا باشید.شما به این لحظه رسیده 

اید تا چیزهایی ضروری را یاد بگیرید و بنابراین بتوانید به شخصی تبدیل شوید که با آن می 

توانید زندگی مورد نظرتان را خلك کنید.حتی ولتی که زندگی سخت و چالش انگیز 

لتی که زندگی سخت و چالش انگیز است(،زمان حال همواره فرصتی است است)خصوصا و

 تا یاد بگیریم،رشد کنیم و از چیزی که لبال بوده ایم بهتر شویم.   

شما در فرایند نوشتن  داستان زندگیتان هستید و هیچ داستان خوبی نداریم که بدون لهرمان 

.در حمیمت،هرچه چالش ها بزرگ باشد؛لهرمانی که بر چالش های زندگی اش غلبه می کند

تر باشند،داستان نیز بهتر است.از آن جایی که برای داستان شما هیچ مانع و محدودیتی 

 وجود  ندارد،دوست دارید که در صفحه ی بعد چه چیزی نوشته شود؟  

خبر خوب این که شما می توانید از همین حاال هرچیزی را در زندگیتان تغییر دهید و یا 

اما شما می ا در زندگیتان خلك کنید.من نمی گویم که نباید برایشان تالش کنید،هرچیزی ر

توانید با پرورش یافتن به شخصی که توانایی انجامشان را دارد،به سرعت و به سادگی به 

خواسته هایتان برسید.این کتاب در همین باره است؛کمک به شما در تبدیل شدن به شخصی 

سته هایتان برسید. و در این راه هیچ محدودیتی وجود ندارد.   که با آن می توانید به خوا  

. 

. 

. 

 صورت تمایل به تهیه نسخه کامل کتاب میتوانید در 

 ما شده و براحتی کتاب را تهیه کنید ـانــــال تلـــگــرامکــعضو 
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