چگونه به اهداف خود برسیم؟
 95درصــد افــراد موفــق جهــان بــا ایــن اصــول بــه
موفقیــت رســیدند
اما فقط  5درصد از مردم جهان این قوانین را می دانند
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مقدمه.

آیــا تابهحــال فکــر کردهایــد کــه چگونــه بــه اهــداف خــود برســید؟ آیــا فکــر
کــرده ایــده کــه افــراد موفــق جهــان چگونــه بــه اهــداف خــود رســیدهاند.آیا میدانیــد کــه فقــط 5
درصــد افــراد جهــان موفــق هســتند .واقعــً چــرا؟ شــاید بگویــد سرنوشــت اینچنیــن اســت کــه مــا
اینگونــه زندگــی کنیــم.
امــا ایــن را بدانیــد کــه اینگونــه نیســت .تمــام افــراد جهــان از چنــد قانــون مهــم زندگــی اســتفاده
کردنــد و موفــق شــدند .شــما هــم میتوانیــد ایــن قوانیــن را یــاد بگیریــد و آنهــا را عملــی کنیــد و
بــه تمــام اهــداف خــود برســید .کار ســختی نیســت .آنهــا کــه توانســتهاند بــه موفقیتهــای بــزرگ
کــه بــرای مــا یــک رؤیــا اســت برســند .پــس شــما هــم میتوانیــد .دنیــای مــا دنیــای قوانیــن اســت.
ماننــد رانندگــی اگــر خــاف قوانیــن عمــل کنیــد بــه مقصــد نمیرســید .و حتــی جریمــه هــم
میشــویم .تصــور کنیــد میخواهیــد یــک غــذای خوشــمزه تهیــه کنیــد .بایــد اصــول پخــت آن غــذا
را بدانیــد چنــد دقیقــه حــرارت الزم دارد چقــدر ادویــه نیــاز دارد.
اگــر اصــول غــذا پختــن را یــاد بگیریــم خواهیــم دیــد مــا هــم میتوانیــم یــک غــذای خوشــمزه تهیــه
کنیــم مهــم نیســت زن هســتیم یــا مــرد نوجــوان هســتیم یــا ســالخورده قوانیــن جــواب میدهــد
موفقیــت هــم ماننــد پختــن یــک غــذای خوشــمزه اســت .امــا بایــد اصــول آن را یــاد بگیریــم و در
زندگــی خــود اجــرا کنیــم خواهیــم دیــد .کــه واقعــً جــواب میدهــد.
داشــتن خانــه ماشــین یــک شــغل مناســب هیــچ رؤیــا نیست.شــاید فراتــر از ایــن فکــر کنیــد کــه از
زندگــی نهایــت اســتفاده را ببریــم .و بــه تمــام اهــداف خــود برســیم.بعضی از افــراد فکــر میکننــد
کــه خداونــد بعضــی از بنــدگان خــود را دوســت دارد و بــه آنهــا کمــک میکنــد و بعضــی از افــراد
ایــن بــاور رادارنــد کــه شــانس بایــد داشــت تــا بــه اهــداف خــود رســید .جالــب اســت بدانیــد کــه
شــانس را مــا خلــق میکنیــم.

چیــزی بهعنــوان شــانس وجــود نــدارد اگــر شــما قنــد را داخــل آب بریزیــد شــیرین میشــود
اینیــک قانــون است.شــانس نیســت .و اگــر شــما قوانیــن را اجــرا و اصــول موفقیــت را بدانیــد .حتمــً
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موفــق میشــوید و ایــن شــانس نیســت.این قانــون جهــان هســتی اســت .و بــه مــا پاســخ میدهــد.

 1دقیقًا مشخص کنید چه میخواهید.

متأســفانه تعــداد زیــادی از افــراد دقیقــً نمیداننــد از زندگــی چــه
چیــز میخواهنــد .شــما تصمیــم میگیریــد کــه مســافرت کنیــد .آیــا
ممکــن اســت ماشــین خــود را روشــن کنیــد .و حرکــت کنیــد بــدون
اینکــه بدانیــد بــه کجــا میرویــد؟ امــا وقتــی مشــخص کنیــد کــه
میخواهیــد بــه شــهر الــف ســفر کنیــد.

ایــن کام ـ ً
ا روشــن اســت و شــما برنامهریــزی میکنیــد کــه چــه مقــدار پــول چــه مقــدار بنزیــن
موردنیــاز اســت تــا مــا بــه شــهر الــف برســیم .دقیقــً اهــداف مــا بایــد مشــخص شــود .بــا ایــن کار
ســرعت رســیدن بــه اهــداف خــود را افزایــش دهیــد.

 2برای خود زندگی کنید.

ســعی کنیــد کــه بــرای خــود زندگــی کنیــد نــه دیگــران .تعــداد زیــادی از مــردم جهــان بــرای خــود
زندگــی نمیکننــد .و بــه همیــن خاطــر هــم موفــق نیســتند.خیلی
وقتهــا شــده مــا میخواســتیم یــک کاری را شــروع کنیــم امــا
متأســفانه بــا حــرف دیگــران منصــرف شــدیم.

اگــر واقعــً میخواهیــد بــه اهــداف خــود برســید بایــد ایــن قانــون را رعایــت کنیــد و بــرای خــود
زندگــی کنیــد مهــم نیســت دیگــران دربــاره شــما چــه میگوینــد و چــه فکــری میکننــد مهــم ایــن
اســت خودتــان چــه دیدگاهــی دربــاره خودداریــد.
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آیــا فکــر میکنیــد یــک انســان خــاق و باهــوش و موفــق هســتید یــا اینکــه فکــر میکنیــد فــردی
بیهــدف تنبــل هســتید؟ دیــدگاه خــود را دربــاره خودمثبــت کنیــد و بــه حــرف دیگــران نباشــید.

 3هرروز یکقدم.

ســعی کنیــد هــرروز یکقــدم بهســوی هــدف خــود برداریــد.
در مــاه  30قــدم در ســال  360قــدم اگــر ایــن قانــون را رعایــت
کنیــد خواهیــد دیــد بــا ســرعت نــور بــه هــدف خــود میرســید.
مهــم نیســت کــه قــدم شــما کوچــک باشــد فقــط قــدم امــروز
خــود را برداریــد.
امــا متأســفانه مــا عــادت کردیــم کار امــروز را بــه فــردا بســپاریم و همیشــه میگویــم از فــردا ،از آخــر
هفتــه ،از شــنبه ،متأســفانه بــا ایــن کار هــدف خــود را بــه عقــب میاندازیــم .و یــا بــا حســرت بــه
دیگــران کــه بــه اهــداف خــود رســیدهاند نــگاه میکنیــم.
ایــن کوتاهــی از طــرف خــود مــا بــوده کــه بــه اهــداف خــود نرســیدهایم .اگــر مــا عاشــق هــدف
خــود باشــیم خواهیــم دیــد در مســیر راه جــز لــذت و شــادی چیــز دیگــری نمیبینیــم دقیقــً ماننــد
مســافرت و انتظــار رســیدن بــه مقصــد و لــذت بــردن در طــول مســیر اســت.
ســعی کنیــد هــرروز صبــح هنــگام بیــدار شــدن و شـبهنگام خوابیــدن فقــط  10دقیقــه بــه هــدف
خــود فکــر کنیــد لحظــه رســیدن بــه خواســته خــود را تصــور کنید.فکــر شــما در کائنــات زنــگ
بزرگــی را بــه صــدا درم ـیآورد.
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 4نقطه شروع.

بــرای خــود یــک نقطــه شــروع تعیــن کنید.بایــد نقشــه رســیدن بــه گنــج را طراحــی کنیــد.و بگویــد
دوســت داریــد از چــه راههایــی بــه ایــن گنــج برســم .نقطــه شــروع خــود را پیــدا کنیــد .و ماشــین مغز
خــود را روشــن کنیــد تــا در راهــی کــه مشــخص کردهایــد
حرکــت کنــد.
وقتیکــه مشــخص میکنیــد نقطــه شــروع خــود را یــک
آرامــش خواصــی بــه مــا دســت میدهــد چــون حــاال میدانیــم
در مســیر راه هســتیم .و بــا قوانیــن کــه یــاد گرفتهایــد در
مســیر راه موفقیــت رســیدن بــه خواســته خــود حرکــت کنیــد.
ســعی کنیــد قدمبهقــدم در مســیر حرکــت کنیــد بــه فکــر راه میانبــر نباشــید چــون دوبــاره مجبــور
میشــود برگردیــد از اول شــروع کنیــد هرچنــد کــه در مســیر آرام حرکــت کنیــد ایــن را بدانیــد
بههرحــال بــه مقصــد میرســید از پنچــر شــدن ماشــین درراه ناامیــد نشــوید.
از بــرف جــاده نترســید فقــط در مســیر نقط ـهای کــه مشــخص کردهایــد حرکــت کنیــد.گاه ممکــن
اســت ســختی راه و خســتگی جــاده شــمارا از مســیر رســیدن بــه هــدف منصــرف کنــد توجــه خــود را
روی هــدف خــود بگذاریــد تــا بــا شــور و اشــتیاق بــه مســیر خــود ادامــه دهیــد.

 5نظم و انضباط و برنامهریزی.

بــه کارهــای خــود کمــی نظــم و انضبــاط بدهیــد .یــک فهرســت روزانــه بــرای خــود تهیــه کنید ســعی
کنیــد کمــی بانظــم جلــو برویــد بــا ایــن کار ســرعت دسـتیابی به
اهــداف خــود را زیــاد میکنید.ســعی کنیــد وقــت خــود را تقســیم
کنید و هر قسمت از وقت خود را صرف کارهای باارزش کنید.

www.roohande.com

5

اصول اولیه موفقیت 6:گام مهم

 6تکنیکهای ذهنی را فراموش نکنید.

 80درصــد رســیدن بــه هــدف انجــام تکنیکهــای ذهنــی
است.همیشــه ســعی کنیــد تصویــر کلــی از هــدف خــود را در
ذهــن داشــته باشــید در ذهــن خــود باهــدف خــود زندگــی
کنیــد .آنقــدر ایــن عمــل را انجــام دهیــد تــا ذهــن شــما آن
را بــاور کنــد و بــه قســمت ناخــودآگاه منتقــل شــود.

وقتــی کاری از ذهــن خــودآگاه بــه ناخــودآگاه بــرود دیگــر
کار تمــام اســت و یــک عــادت بــرای مــا میشــود و
عادتهــای مــا هــم زندگــی مــا را شــکل میدهــد .بعــد از
یــک مــدت تبدیــل بــه یــک بــاور میشــود.و ماننــد یــک
انفجــار در کائنــات بــه صــدا درمیآیــد .ایــن قســمت یکــی از مهمتریــن قســمتهای ایــن کتــاب
اســت.حتمًا آن را انجــام .دهیــد .ســرعت شــمارا صــد برابــر افزایــش میدهــد .ســعی کنیــد روزانــه
بــه مــدت  15دقیقــه ریلکســی شــن انجــام دهیــد .یــک آهنــگ ریلکســی شــن بگذاریــد و روی تخــت
خــود دراز بکشــید.بگذارید ذهــن شــما ویروسیابــی شــود .آرام و آرامتــر شــود .ایــن کار نهتنهــا
ســرعت شــمارا بــرای رســیدن بــه اهــداف خــود زیــاد میکنــد بلکــه انــرژی شــمارا بــرای یــک روز
کاری افزایــش میدهــد.

من میتوانم...
ایمیل ماinfo@roohande.com :
سامانه پیام کوتاه۳۰۰۰۵۸۸۸۸۴ :
با تشکر ...محمدرضا روهنده
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