چگونه در زندگی موفق باشیم؟

من ( برایان تریسی ) فکر می کنم با من موافق هستید وقتی می گویم:
بعضی افراد کل زندگی خود را صرف تعجب می کنند که چگونه در زندگی موفق باشند ،اما هرگز آن را نمی بینند.
آیا شما هم متعجب خواهید شد؟
موفقیت شخصی برای هر کسی که در  ۴حوزه عمل می کند قابل دستیابی است.
همه می خواهند موفقیت شخصی و کلید موفقیت را بیاموزند .هر کس می خواهد یک زندگی شاد و سالم داشته
باشد ،کار معنی دار داشته باشد و به استقالل مالی دست یابد .هر کس می خواهد تغییر در زندگی و جهان هستی
برای وی رخ دهد تا تأثیر مثبتی بر روی کسانی که در اطراف او هستند داشته باشد .هر کس می خواهد کاری را
در زندگی اش انجام دهد.
بارها و بارها متوجه شده ایم که کلیدهای موفقیت تنها یک بخش از اطالعات هستند ،یک ایده در زمان مناسب،
در وضعیت مناسب و این زندگی شما را تغییر می دهند.
همه ما یک هدف مشترک داریم
خوشبختانه برای بسیاری از ما ،موفقیت شخصی در زمینه هوش و توانایی نیست .این خانواده ی ما ،دوستان یا
مخاطبان نیست که ما را قادر به انجام کارهای فوق العاده می کند .در عوض ،کلید موفقیت ما ،توانایی ما برای به
دست آوردن بهترین ها در تمام شرایط است .این توانایی شما برای انطباق و تغییر زندگی شما است.
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شما در حال حاضر ،موجودی عمیق از نظر پتانسیل و توانایی هستید که اگر به درستی مهار و هدایت شوید ،قادر
به انجام امور فوق العاده در زندگی خود می شوید.

 ۴کلید موفقیت

کلیدهای موفقیت برای تغییر زندگی شما همواره یکسان بوده است ولی راههای رسیدن به آن برای همه یکسان
نیست.
 -1دقیقاً همان چیزی را که می خواهید انتخاب کنید و جایی که می خواهید بروید.
 -2یک مهلت تعیین کنید و برنامه ای برای رسیدن به آنجا ایجاد کنید( .به یاد داشته باشید ،یک هدف فقط یک
رویا با مهلت معلوم است)
 -3اقدام خود را بر روی طرح خود انجام دهید و هر روز کاری را برای رسیدن به هدف خود انجام دهید.
 -۴از قبل تصمیم بگیرد ،تا زمانی که موفق نشوید ،همچنان ادامه خواهید داد.
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این فرمول کلید موفقیت شماست و شامل هر کسی است که تا به حال آن را امتحان کرده است .این کلیدها در
توسعه و پیروزی و رسیدن به موفقیت شخصی ،به شما می کند تا به شخص فوق العاده ای تبدیل شوید.
✅ یاد بگیرید چگونه موفق به تغییر زندگی خود شوید

شما به اندازه کافی بلند همت نخواهید بود تا همه چیز را برای خودتان تغییر دهید و این به کار و همت مضاعف
و زمان احتیاج دارد و اتالف وقت خواهد بود که سعی کنید از دیگرانی که پیش از آن ،این مسیر را رفته اند یاد
بگیرند.
بن فرانکلین یک بار گفت" :مردان می توانند حکمتشان را بخرند یا می توانند از دیگران قرض بگیرند .تراژدی
بزرگ این است که اکثر مردان ترجیح می دهند آن را بخرند ،تا قیمت کامل را از لحاظ زمان و گنج پرداخت
کنند".
بزرگترین هدف شما در زندگی و موفقیت شخصی شما باید به دست آوردن بسیاری از آنها در حد امکان باشد و
سپس از آنها برای کمک به انجام کارهایی که می خواهید انجام دهید و تبدیل شدن به فردی که می خواهید
تبدیل شوید ،استفاده کنید.
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✅ برنامه ریزی برای موفقیت شخصی

زندگی خود را با دستیابی به تنها یک هدف مهم تغییر دهید و یک الگو برای موفقیت شخصی در ذهن ناخودآگاه
خود ایجاد کنید .شما می توانید زندگی خود را تغییر دهید و به طور خودکار به سمت تکرار این موفقیت در موارد
دیگری که تالش می کنید هدایت می شوید.
با غلبه بر ناامیدی و دستیابی به یک هدف عالی در هر لحظه از زندگی ،شما نیز خود را برای موفقیت در لحظه
های دیگر زندگی برنامه ریزی خواهید کرد .به عبارت دیگر ،شما یاد می گیرید که موفق شوید.
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هر چه بیشتر به یاد بگیرید ،بیشتر می توانید به دست آورید .هر یک از کلید های موفقیت ،به ویژه کلید اول،
باعث اعتماد به نفس و اعتقاد شما می شود که بار بعدی شما موفقیت خواهید بود و موفقیت نهایی شخصی را به
دست خواهید آورد.
✅ پتانسیل نامحدود
هنگامی که شما تصمیمی روشن و بدون قید و شرط برای تغییر زندگی خود با رد کردن تمام محدودیت های
ذهنی می گیرید ،برخی از هدف بزرگ به موفقیت های شخصی نهایی می شوند و این تا زمانی است که شما
متوقف نشوید.
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