
اکنون زمان آن فرارسیده که با تمام انرژی و قدرت خود از خواب  

 برخیزید

  

شود، سطح انرژی و پتانسیل او بسیار باالست. اما با گذشت زمان که نوزادان  هنگامی که نوزادی متولد می

کمتر از اندازۀ  شان کاسته شده و به چیزی  شوند، در مواجهه با مشکالت زندگی از پتانسیلتر میبزرگ و بزرگ

دالر بدهی و دوستان   10,000پوند اضافه وزن ،  20ها شوند. به طور متوسط، آمریکاییواقعی آن راضی می

نزدیک کمتری دارند. این هیچ شباهتی به پتانسیل و انرژی هنگام تولدشان ندارد. از این پس به خاطر  

 زندگی کنید.   10دارید تا در سطح  خیزید، این شانس راباشید هر زمان که از خواب برمیداشته

شود و نباید به  بندی میکه باالترین میزان است درجه 10تا  0احساس خوشبختی و پتانسیل در زندگی، از 

اکتفا کرده و کنار بیایید. بسیاری از مردم از نظر شرایط مالی، موفقیت زیادی کسب   10ای کمتر از درجه

رند یا برخی روابط عاشقانۀ زیبایی دارند، اما از لحاظ سالمت ناقصند. مهم  کنند اما در روابط خود مشکل دامی

این است که برای رسیدن به باالترین درجۀ خوشبختی و پتانسیل، مقاومت کرده و به کمتر از آن قانع نشوید،  

 چرا که شما مستحق سالمتی، ثروت، عشق، خوشحالی و موفقیت هستید.  

باید همواره از خود بخواهید تا مدام به دنبال کسب موفقیت و حفظ آن  برای کسب این نوع احساس شما 

گذاری کنید. اگر مشغولِ کسب درآمد روزمره هستید، بسیار طبیعی  تان را در این راه سرمایهباشید و زمان

تان  است که زمان کافی برای اختصاص دادن به کسب موفقیت نداشته و شاید مجبور باشید تا از زمان تفریح

کاهید  برای انجام این کار استفاده کنید. اما هنگامی که از این زمان برای انجام عادات توصیه شده در کتاب می 

شود که برای رسیدن به باالترین درجۀ خوشبختی، یعنی  کنید، مشخص میو برنامه و روال منظمی پیدا می

 ، اختصاص زمان بسیار ضروری است.  10همان درجۀ 



شود. ممکن  ها وجود دارند، اما زمانِ صبح به شدت توصیه میبرای انجام این عادات و فعالیتهای مختلفی  زمان

رُود خود نیز با  است گذشت از زمانِ خواب خود و صرفِ نظر از آن، در ابتدا بسیار مشکل و دشوار باشد، اما اَل

توانید با استفاده از تجربیات او از عهدۀ این کار  این مسائل کنار آمده و تجربیاتی در این زمینه دارد. شما می

دهد. این احساس به شما اجازه  درپی این عادات به شما احساس لذت و رضایت میبرآیید. انجام منظم و پی 

دار بدهید. روزی متوجه خواهید شد که  دهد تا از زمان خوابتان کم کرده و به روزِ خود شکل و فرمی هدف می

 اید.  کننده خداحافظی کرده و به سمت رویاهای مصور خود حرکت کردهدات، با زندگی کسلبا انجام این عا

هایی وجود داشته باشد؛ مثالً بعدازظهرها به دلیل مسئولیت  ممکن است به هنگام اجرای این عادات، سختی

عادات در هنگام  کاری و هنگام شب نیز به دلیل خستگی مفرط نتوانید این عادات را اجرا کنید. اجرای این 

شود تا انرژی  سازی در نظر گرفته میصبح نه تنها وقتتان را بهینه خواهد کرد، بلکه به عنوان یک تمرین آماده

توانید مطابق میلتان نوع  های روزانۀ بسیاری وجود دارند که شما میشما در تمام روز تأمین باشد. تمرین

 افتان حرکت کنید.  خاصی از آنها را در نظر بگیرید و به سمت اهد 

توانید با اجرای ترکیبی  بخش است. شما می های زندگینامی که برای شش تمرین در نظر گرفته شده، تمرین

 ای که لیاقت آن را دارید حرکت کنید.  ها به عادات روزانه، به سمت زندگیها و تبدیل آناز این فعالیت

 


