
 فصل اول

 خود یواقع تواناییدرک 

 

به دست    ندهیآ  در  د یتوانی م   آنچه    ردمو  در  یتیمحدود  ،د یابه دست آورده   یتاکنون در زندگ  آنچه  از    صرف نظر

 .د یکنی م لی است که به خود تحم یدر این زمینه، همان چیزهای تیوجود ندارد. تنها محدود  د یورآ

که به   هستید  یفاهدا پیشروی به سمت هر روز در حال کنید احساس است که  نیاکلید داشتن زندگی شاد 

 :رای ردازند زپی نم گذاریهرگز به هدف مردم  اکثر  ، نیبا وجود ا .عالقه و اشتیاق دارید ها آن

 . نیستند  مهم چنان  آن ،ه اهدافد ککننی مها فکر آن *:

 . دست پیدا کنند خود  بخش ه زیانگ  قیاهداف عمبه دانند چگونه میها نآن *

 .کنند تالش نمی  نیبنابرا ، د ترسنی شکست م ها ازآن  *

 کنند.ی ها را مسخره م آن ان دیگر، ته باشند کاستی داش  کنند اگر ی ها فکر مآن  *

 

  د یسینو. آن اهداف را بداشته باشید  ی ریگمشخص و قابل اندازه  اری گذ هدف مشکالت،  ن یاز ا ی ر یگجلو یبرا

ت.  ر باشید، بهتراس تو واضحتر  دقیق   ،فچه روی هد هر  .د یکن  نییها تعبه آن  دنیرس  یرا برا  مشخصی   و مهلت

در  که کند ی م جادیرا در ذهن شما ا ی ، عملکردتچیسا شم خص کنید هدف این حرکت ساده که مشفقط 

 کند.ی م  ییراهنما سمت هدف شما را ناخواسته به و باشید هدف  وجویجست

چه   ، خواهد دادکار جواب  نی. اشودنمی قضاوت ، وجوی هدفجست  یِداخل سازوکارِ نیکه ا نجاستیا جالب

  کنید،   گذاریهدف  الدر سطح با ، اهداف خود را  نیراناب. ب نهپروازابلند ه  و چد  نباش   آالیشساده و بی   اهداف شما

تا    ،. ذهن شما به طور خودکار شروع به کار خواهد کردکنید حق شماستکه حتی احساس می  آنچه  از  ترباال

  ی ل یدل چی. هشکوه را داشته باشید شهامت داشتن رویاهایی با نی، بنابراد یبرس  د یکن ی که تجسم م آنچه  هر به 

 .برسید خواهید که می  آنچه  به   د ینتوان رد که جود نداو



 

   .« هستند  تیکوره موفق سوختِ ،اهدافگوید: »( می Tom Hopkins) ینزتام هاپک

 گیز .«تارزشمند اس  هدف کی  تدریجیتحقق  ،ی خوشبختگوید:»(می Earl Nightingaleل)نِگیرل نایتاِ

 « .ها باال روید باید از پله  … نداردوجود   به سمت موفقیتهیچ آسانسوری » گوید:( می Zig Ziglar)رگالیز

 


