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 الگوهای فضیلت (فصل اول

به شما تبریک  وانتخاب این کتاب از شما تشکر کرده خاطر بهخواهم میچیز  قبل از هر

ن کنید تنها به ایمی زمان خویش را صرف خواندن این کتاب کهاین حقیقت . بگویم

 ه بهتر ازمعناست که گذشته از اینکه در زندگی خود در کجا قرار دارید خواستار رسیدن ب

 .یدهست نیزها این

و این خواسته را اید هشد کاربه دست  اید:قدم اولیه خویش را برداشتهترین مهم شما

 .سازید آشکاررا آن  تااید هآورد به میان

 درآمد خواهیدمی خواهید در زندگی خود ایجاد کنید؟میای هیر عمدبنابراین چه تغی

مل کنید؟ ع مؤثرترچشمگیری افزایش دهید؟ در ارتباط با دیگران بسیار  طوربهخود را 

، میت دارندفردی را تربیت نمایید؟ در رشته خود بهترین باشید؟ با افرادی که برایتان اه

 این را بدانید که: ،که باشد برقرار کنید؟ هر چیزتری محکم رابطه

 برای رسیدن به موفقیت را در اختیار دارید. موردنیازشما همه منابع 

ند که فاقد منابع معتقد زیرا ؛شوندمی قائلمحدودیت  هایشانخواستهبیشتر افراد برای 

زندگی  برایه کبر این باورند ها آن .هستندآمیز رسیدن به نتایج موفقیت برای موردنیاز

 ،خالقیت ،شانس ،هوش و ذکاوت ،فاقد نظم ذهنی ،را داشتند رؤیایشدر سطحی که 

 .دهستن الزمانرژی یا استعداد 

فرصت نهایت استفاده را آن  ازتوانستم می ،بودممی از اینتر اگر فقط کمی خالق»

بسیاری از افراد بر این باورند که باید منتظر  بلهشنیده بودید؟ قبالً  این جمله راآیا  «.ببرم

یا  هدبرنده ش آزماییبختدر یک مسابقه  برای مثال) .بمانند تا این منابع ظهور یابند
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 هایشانخواسته( سپس از این منابع استفاده کنند و به .شوند آورده بادصاحب ثروتی 

 .برسند

وقتی »، «فکر کنم وکارکسبتوانم به شروع یک می ،وقتی پول بیشتری داشته باشم»

وقتی »، «بپردازم مسئلهآن  توانم بهمی سپس ،شوم و تجربه بیشتری کسب کنم تربزرگ

 آغازرا ام هسرمای خصوصدر ریزیبرنامهتوانم می هنگامآن  در ،زمان بیشتری داشته باشم

 «.اطات شادتری لذت ببرمتوانم از ارتبمی ،بهتری پیدا کنمزندگی وقتی شریک »، «کنم

 اید؟هنشنیدقبالً  همه این جمالت راآیا 

ره پا به این سیاآن  از ما با هرکدامذهن و جسم ما قدرتمندترین منابعی هستند که 

گرفته کار به ستیو در راه در استفاده قرار گیرند مورد خوبیبهاین منابع  اگرایم. گذاشته

 موردنیازی این منابع درونی به شما توانایی رسیدن به منابع فیزیکی و خارج آنگاه ،شوند

 .دهندمی تان رامدنظر به اهداف برای دستیابی

دست و ها استفاده نبردن از فرصت اولین بهانه برای عنوانبهنداشتن را بیشتر افراد پول

دانیم که بیشتر افراد موفق دنیا کار خود را یا با پول می ما همۀاما  ؛دانندمی نشدن کاربه 

یا اکیو  1هوندامثال به زندگی سوئی چیرو  طوربه. کردند آغازاندک یا بدون هیچ پولی 

 .شرکت اپل توجه کنید مؤسسشرکت هوندا و سونی یا استیو جابز  مؤسس 2اموریت

                                                      

1 . SOICHIRO HONDA 

2 . AKIO MORITA 

نچه آ برای رسیدن به هر موردنیازتمامی منابع  اکنونهمواقعیت این است که 

ای که خواستار آن هستید توانید به هر نتیجهخواهید را در دست دارید و میمی

کنم همان منابع ذاتی هر فرد اشاره میها آن برسید. درست است! منابعی که به

 پردازند.فعالیت میاست که ذهن و جسم با هم به
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ایجاد  برایردی خود تنها با نبوغ و قدرت فو کار خود را بدون هیچ پولی ها آن

به ثروت بیشتری  کردند که این خود باعث شد که آغازمحصوالت جدید و رسیدن به ثروت 

 . نیز دست یابند

ولی ما همه با یک . زمان دومین منبع معمول است که افراد از نبودش شاکی هستند

ختیار زمان در ا روزشبانهساعت در  24همه ما . کنیممی ساعت هماهنگ و مشترک کار

فکر کردن و کارهای  ،کار کردن ،خوابیدن ،ساعت نیاز به خوردن 24داریم که در این 

مدیریت و کنترل زمان  ریزیبرنامهحتم این توانایی ما برای  طوربهبنابراین  .دیگر داریم

ما های این به توانایی باز هم. دآورمی ارمغاناست که نتایج مطلوب یا نامطلوبی برای ما به

 .گرددبرمی ماندرونیکنترل منابع  برای

 منبع چیست؟ عنوانبهنظرتان در مورد استفاده از افراد دیگر 

یس ده یا رئخانوا ،مشتری ،همکار ،در اینجا نیز افراد زیادی هستند که معتقدند شریک

اگر . یاری رساند شانزندگیدر راه رسیدن به اهداف کاری و ها آن مناسبی ندارند تا به

بخشیدن مثبت گذاشتن و جهت تأثیردانستن چگونگی ایجاد سازگاری  براینابع درونی م

یاری  منظوربهتوانید افرادی را میصورت دراین دیگران را داشته باشید رفتار وبه افکار 

این چگونگی مدیریت منابع درونی  درواقعپس . یدکنجذب  خود تا رسیدن به موفقیت

 .شودها میاست که باعث ایجاد همه این تفاوت

 هستیم. مشابه یافزاردارای سخت اساساًه ما هم

همه ما منابع ذهنی آیا  مشترکی هستیم؟مشابه و همه ما دارای منابع درونی آیا  اما

داریم؟ جواب  ...ن وبودباهوش ،بودنخالق ،داشتناطمینان، بودنمؤثر منظوربهمشترکی 

باشد  در ابتدا ممکن است باور این موضوع کمی سخت. یک کلمه است: بله سؤاالتاین 

به ایم اخیر توانستههای در دههکه ) شناسیعصباما با مطالعه ذهن بشر و علم 

از سیستم عصبی ما توانیم بفهمیم همه می چشمگیری در این زمینه برسیم(های پیشرفت

 .مشترکی برخوردار هستیم شناسیعصبو 
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اگر کسی به لحاظ . هستیم یمشترک افزارسختدارای  اساساًبه بیان دیگر ما همه 

بهتر از شما عمل کند این اش نظر برسد یا اینکه در روابط اجتماعیهوشی از شما بهتر به

به بهتری نسبت های به دلیل برخورداری او از ذهن بهتر نیست بلکه این فرد فقط برنامه

فکری هستند که به این افراد های یا روشها همین برنامه. پروراندمی شما در ذهن خود

یا روابط اجتماعی  یقدرت بیشتر و وتحلیلتجزیه توانایی ،تمرکز ،دهد تا انگیزهمی توانایی

 .بهتری داشته باشند

ایجاد هر ذهن شما توانایی صورت درآن زمانی که ذهن را با روشی بهینه اداره کنید

تواند می نوع روش فکری و رفتاری مثبت و انرژی بخشی را خواهد داشت و بر این اساس

 . وردارمغان آبه ،که بخواهید اینتیجههر 

در ما . گذاریممی مشترکی پا به عرصه وجود شناسیعصببا تشکیالت  تقریباًهمه ما 

های از این رگ هرکدامرگ عصبی( در مغز خویش داریم که ) عصبمیلیارد  1000 حدود

تولید  رعت یک کامپیوتر شخصی قدرتمندتواند اطالعاتی با سرعتی باالتر از سمی عصبی

 .کند

اساس محاسبات صورت گرفته اگر قرار بود کامپیوتر ابر قدرتی ساخته شود که توانایی بر

زمین  50 اندازهاین کامپیوتر باید به  ،و پردازش ذهن بشر را داشته باشد سازیذخیره

هنوز ذهن شما بدون مصرف هیچ برقی حتی و  بودمی آزادیفوتبال و بلندای مجسمه 

چقدر عجیب! درباره معجزه . خود ادامه دهدکار به تواندمی مصرفکمیک المپ  اندازهبه

 .بیندیشید ،انجام دهیدآن  توانید بامی مغزتان و اینکه چه کارهایی

 فکری و رفتاری ما اتصاالت عصبی: کلیدی برای الگوهای

پس چرا نتایج استثنایی  ،اگر همه ما چنین منبع قدرتمندی درون خویش داریم

 در هر جامعه یا کشور شماریانگشتکم است؟ چرا فقط تعداد  قدراین آمدهدستبه

مدام در حرکت  ،متمرکز و با انگیزه باقی بمانند ،داشته باشندای هزیرکانهای توانند ایدهمی
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باشند و به سطحی از موفقیت برسند که قابل تحسین است؟ این تفاوت ریشه در  و تکاپو

 .ذهن دارداز نحوه استفاده یا عدم استفاده 

و ها توانایی ،اعمال ،عصبی ذهن شما نیست که درباره افکارهای این تعداد رگ

. گیردمی هدهبه هم این کار را بر عها آن گیرند بلکه نحوه اتصالمی شما تصمیمی هامهارت

همه ما اتصاالت عصبی متفاوتی داریم و به همین دلیل است که اعمال و رفتارمان با هم 

 .فرق دارند

این به خاطر  ،در کار با اعداد تواناست ایالعادهخارق طوربهشناسید که می اگر کسی را

 حالدرعین. ریاضی خود دارد-است که او در ناحیه تفکر منطقیتری اتصاالت عصبی قوی

 احتماالًزیرا  ؛کافی نداشته باشد نفساعتمادبهاین فرد ممکن است در روابط اجتماعی خود 

 .ناحیه از مغز خود دارد آندر تری اتصاالت عصبی ضعیف

 اگر همیشه تنبل و. کندمی همین موضوع در مورد عواطف و عادات ما نیز صدق

بی شما به نحوی به هم اتصال پیدا عصهای این است که رگ شدلیل ،انگیزه هستیدبی

 .ندآورمی وجودانداختن در کارها را بهتعویقکه مدام احساسات منفی مثل بهاند هکرد

عصبی متفاوتی در های افرادی که همیشه متمرکز و با انگیزه هستند یک سری روش 

شما شدن ذهن برانگیختهچگونگی در معرض قرار گرفتن و . ذهنشان اتصال یافته است

 .گیردمی تصمیم تاننوع اتصاالت عصبی کنونی درباره آمدنتاناز به دنیا  پیشحتی 
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. کندمی هفته بعد از حاملگی در رحم مادر شروع به رشد 20الگوهای عصبی هر فرد 

عرض مبه خاطر این است که ذهن شما در  ،اگر شما توانایی باالیی در ریاضیات دارید

د در بعد از تول پس. یا افراد اطراف شما قرار گرفته است ریاضی توسط مادرهای محرک

 ما زندگیافرادی که در اطراف ش سالگیچهاردهقبل از سن  خصوصبهرشد های سال

 وجودا بهرا در ذهن شم و یا ... لجوجی ،گیریتصمیمرفتاری مثل های کنند خصیصهمی

 اید.یدهرس ،امروز هستیدبه چیزی که آن  اساساست که بر ایبرنامهاین . ندآورمی

داشته  ایناحیهی در هر یا ناکارآمد ناکافیخبر خوب این است که اگر اتصاالت عصبی 

مغزتان در راه صحیح و  برانگیختن وسیلهبهتوانید اتصاالت عصبی مفیدتری می ،باشید

توانید الگوهای می همچنین. آوریدوجود نوع صحیح الگوهای روانی بهآوردن وجودبه

 .1نمایید ریزیبرنامهیا عادات بد را دوباره ها محدودی همچون ترس

 آموزانینشدابه  «بااستعدادینیز  تو ،بااستعدادممن »ی من با نام آموزش هایدر برنامه

نند کاستفاده  کارآمدکه چگونه از یک استراتژی حافظه  آموختمکه حافظه بدی داشتند 

با این  بعد از نیم ساعت که. ذهنشان پرورش دهندرا تا ایجاد الگوهای جدیدی در آن  و

دقیقه  5ز اکلمه را در کمتر  50توانستند یک لیست متشکل از ها آن ،محرک کار کردند

 .حفظ کنند

م که این الگو با نام الگوی تغییر استفاده کردی یاز تکنیک ،الگوهای برتریهای در برنامه

 تعویقا بهرم کارها ومدا طوربهآن  قدیمی که درکرد تا الگوهای عصبی می به مردم کمک

یاد به. دنتغییر ده ،دادندمی نشان العملعکسمدام آن  به الگوهایی که دررا انداختند می

 کهنگامیه. است داشته باشید که هر الگوی عادتی نتیجه شیوه اتصال اعصاب ما به یکدیگر

توانیم می صورتآندر ،آموختیمیش را کردن الگوهای عصبی خوریزیبرنامهنحوه دوباره 

 .آوریموجود به خواهیممی کهای ههر نتیج

                                                      

ترجمه و منتشر چارلز داهیگ را که توسط نشر نوین « قدرت عادت»در این زمینه، خواندن کتاب  1

 کنم. )مترجم(شده است پیشنهاد می
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متوسط افراد از کمتر از  طوربهذهن در طول زندگی نشان داده است که روی  تحقیق

عصب  میلیارد 1000با . کنندمی درصد از کل اتصاالت ایجاد شده در ذهنشان استفاده1

تعداد کل اتصاالت از تعداد  ،دارندرا توانایی ایجاد اتصاالت عصبی با یکدیگر  هرکدامکه 

هیچ چیزی وجود ندارد که ذهن بشر توانایی  ،به بیان دیگر. دنیا فراتر خواهد رفتهای اتم

 .صحیح نداشته باشدهای و محرکها با استفاده از استراتژی را البتهآن  رسیدن به

توانیم موفقیت او را نی یک فرد برنده را تکرار کنیم، پس میتوانیم برنامه ذهاگر می

 .نیز تکرار کنیم

توانیم شیوه می پس ،توانیم شیوه مدیریت ذهنی یک فرد برنده را تکرار کنیممی اگر

 توانندمی اگر دیگران. را نیز تکرار کنیم آمدهدستبهتفکرات رفتار و بر این اساس نتایج 

 .توانیممی پس ما هم ،تمام سخنرانی نمایند نفساعتمادبه با وسن راه بروند روی 

انگیزه و  توانند مدام احساسات خویش را به سمتی سوق دهند کهمی اگر دیگران

بسیار یی هامهارتتوانیم! اگر دیگران از می پس ما هم، آورندوجود در خود به نفساعتمادبه

یاد به. را داشته باشیمیی هامهارتتوانیم چنین می پس ما هم ،ورانه برخوردارندباال و نوآ

روانی های به این دلیل توانایی انجام چنین کارهایی را دارند که برنامهها آن ،داشته باشید

فقط الزم  ،یددار مشترکی شناسیعصبشما که  .پرورانندمی ی در ذهن خویشکارآمد

 .دجهت مدیریت کنیدر همان دقیقاً  را بیابید و ذهن خود راآن  است رمز

 .ی مدتی به این موضوع فکر کنیدابر

 کردن در میان جمع وحشت دارید؟ بعضی افراد فقط با دیدن تعداد زیادیاز صحبتآیا 

ی ایگونهبهپاهایشان  ،کندمی دستانشان یخ. افتندمی وحشتمخاطب در مقابل خود به

کردن دهانشان باز محضبهپرد و می رنگ صورتشان ،ش را ندارندلرزد که توانایی کنترلمی

رد و همه ما ترس داشناسی روان این خود شباهت زیادی با. کنندمی نن مِشروع به مِ

ولی چرا فردی ایم. کنترلی را حداقل در یک مورد تجربه کردهقابلچنین ترس شدید و غیر
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و آرامش  ،تواند احساس راحتیمی کندمی دیگر که با همین مخاطبان برخورد

 .کردن داشته باشدشته و حتی تمایل زیادی برای صحبتدا نفستمادبهاع

 کنند،می این سخنرانان به ظاهر طبیعی چنان با راحتی با جمعی از مخاطبان صحبت

ممکن است حتی بتوانند جمع را سرگرم ها آن .قرار داردگویی فقط یک نفر در مقابلشان 

ها آن جمع بهآن  بودن در بابتاحساس خوبی  نیز بشوند یا حتیها آن و باعث خنده کنند

 .دست دهد

هر ها آن شود؟می ترسو و گویندۀ نفساعتمادبهبا  هم چه چیز باعث تمایز گویندۀ باز

تجربه مخاطب و صحنه ها آن تنها تفاوت در جایی است که. ندداردو منابع روانی مشترکی 

در اتصاالت ها آن الگوهای فکری و رفتاریتوان فهمید که . میپرورانندمی را در ذهن خود

ی اتصال یافته است که مخاطب را صورتبهذهن فرد اول . متفاوت استکاماًل  شانعصبی

 طوربهاین حالت . خواهد او را از صحنه بر کنار کندمی کند که گوییمی طوری تصور

 .شودو پیشانی عرق کرده او نمایان می هافیزیکی در دست

اتصاالت . افتدمی اتفاق نفساعتمادبهعکس این موضوع برای گویندگان با  بر دقیقاً

د که این الگوها آورمی وجودبهها آن در نفساعتمادبهعصبی این افراد الگوهای راحت و با 

 .دهدمی اجازه عملکرد عالی راها آن به

مجدد الگوهای محدود را  ریزیبرنامهبیشتر افراد هرگز روش مدیریت و  ،نهمتأسفا

. هاستآن ذهنشان در خدمت ،برعکس. در خدمت ذهن خویش نیستندها آن اند.هنیاموخت

را به هایی خود ادامه دهد و برنامهکار به دهند ذهنشان بدون مدیریتمی اجازه این افراد

د که کننمی همیشه احساس ،درنتیجه. که نتایجی محدود به دنبال داردآورند  اجرا در

 .زیرا انجام این کارها از کنترلشان خارج است ؛توانایی انجام برخی کارها را ندارند
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دست یابید مثل ورزش  ،بود غیرممکنبرایتان قبالً  توانید به چیزهایی کهمی همچنین

یدن بخشالهامیا داشتن یک سخنرانی موفق و . آلایدهمداوم تا رسیدن به وزن  طوربهکردن 

 .دو هزار مخاطب سرسخت رایب

 ،موختاین کتاب خواهم آ طولشما نیز در و به ام هموختر آعلمی که برای انجام این کا

 .شودمی عصبی شناخته-زبانی ریزیبرنامهعلم توسعه فردی است که با نام 

شناسی( گیرید )زبانکار به د تا زبان ذهنتان راآموزمی این فناوری ذهن است که به شما

کنید و نیز بتوانید  ریزیبرنامهیا دوباره  ریزیبرنامهعصبی را  هایبتوانید سیستم گونهاینو 

عصبی توسط -زبانی ریزیبرنامهدر ابتدا . مداوم به نتایج مطلوب و خاصی دست یابید طوربه

 .توسعه یافت 1970دکتر ریچارد بندلر و دکتر جان گریندر در دهه 

 بر بیایمام چگونه از عهده زندگی

برانگیز ملتأهای و استراتژیها بار در معرض ایدهنخستینبرای ساله بودم که سیزده

ان هم سن و سال خودم آموزدانشمن با تعدادی از . عصبی قرار گرفتم-زبانیهای برنامه

همگی به اردوی محرک  ما ،گوناگون بودندهای دختران و پسرانی از دبیرستانها آن .بودم

 .دیده بودند تدارککه برای نوجوانان فرستاده شدیم مسکونی 

سطح زندگی ترین زمان در پایینآن  توانم بگویم که درمی کنممی وقتی به گذشته فکر

سطح را در کشور ترین هم پایینآن  رفتم کهمی فقط به دبیرستانی. خود قرار داشتم

 .داشت

ی ابرنامههر  درواقع ،زمانی که بتوانید چگونگی تغییر یک برنامه در ذهنتان

توانید تغییری در چگونگی عملکرد می تا  ینهارا بیاموزید.  در ذهنتان

توانید به هر چیز که ذهنتان را به آن مشغول می و وجود بیاوریدبدنتان به

 اید، برسید.کرده
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فتار اخراج شده ر ءاز یک مدرسه ابتدایی به خاطر سو ،در سن هشت سالگی آن، قبل از

در امتحانات دوره ابتدایی  قدرآن .کادمیکی هم نتوانست به من کمکی کندنتایج آ ،بودم

 .ظر والدینم به من جواب رد دادندمدن دبیرستان ششضعیف عمل کرده بودم که هر 

در ابتدا باز هم در . بنابراین مجبور شدم به دبیرستان دولتی با نام پینگ یی بروم

شاگرد  ودرس را پاس کنم و جز هشتدرس از  چهارفقط توانستم . ضعیف بودمهایم درس

بلکه از لحاظ فیزیکی و  ؛فقط در دروسم ضعیف نبودم. کالس محسوب شومهای تنبل

 کنندهخسته ،اجتماعی بسیار ضعیفی داشتمی هامهارت. روانی نیز ضعیف و سست بودم

انجمن به . ساز شدمدردسر یآموزنشداتبدیل به  بودم و خیلی سریعشده تفاوت بی و

دست نیاوردم و بعد از را به آهنگیدر امتحانات پیش یآهنگان پیوستم اما نمره قبولپیش

 .هرگزکردم؟ می من تالشآیا  .نیز اخراج شدمآنجا  از شش ماه

تلویزیون های ارکاد و برنامههای من هم به بازی ،همه نوجوانان دردسر ساز دیگر انندم

تفاوت در بی کننده وخسته ،حوصلهبی ینوجوان عنوانبهدر این زمان بود که  .معتاد شدم

چیزی بود ترین این اصلی. قرار گرفتم (NLP) عصبی-زبانی ریزیهای برنامهمعرض ایده

 .یا دیده بودمآموخته  زمانآن  که تا

اصلی که من ترین و اساسی نخستین. چیزی در ذهنم جرقه زد به هر طریقی که بود

 مانذهنیهای کلید خاموش/روشن پتانسیل مانندموختم این بود که عقاید ما آ NLPدر 

 کنند.عمل می

چالش طلبید که هیچ چیز دیگر قبل به و مرا چنان این راه جدید تفکر مرا برانگیخت

 .ده بودچالش نکشیچنین مرا بهآن  از

 امیم که تمام اعتقادات منففهمید، در ذهنم روشن شود چراغی که انندینگ! مد

 .تنها دلیل شکست من بوده است و احتماالً نخستین
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 ییبودن در خانوادها. دیگر باهوش نیستمهای بچه اندازهبهبر این باور بودم که  قبالً

 خواندند هممی خوب درسهای در مدرسه باهوش بودند وآن  هایپیوسته که بچههمبه

 .بودمآمده  شاید حتی احمق به دنیا ،انگیزهبی ،من تنبل. دکننتوانسته بود به من کمک 

نه توانایی . رسیدمنمی یجایبههیچ وقت  درهرصورتمهم نبود چقدر زحمت بکشم 

از همه مربیانی که سعی در  یتوانسته بودم چه چیز. ورزشی مهارتموسیقی داشتم و نه 

تصمیم گرفتم . یاد بگیرم ،یدن من داشتندکشچالشبرانگیختن و به ،یدنبخشالهام

پس برای من نیز ممکن خواهد  ،اگر برای دیگران ممکن است ؛اعتقادی جدید اتخاذ کنم

لی برای استراتژی فردی توانم مدمی که اگر من استراتژیباره بود در سؤالیاین فقط . بود

سالگی سیزدهدر سن  ،ناگهان. توانم به هر هدفی برسممی پس ،را اتخاذ نمایمآن  باشم و

 توانم بکنم؟میکار چه با این روش. تصمیمی در ذهنم جرقه زد

هدف غیرممکن برای  سهزمان آن  در. تصمیم گرفتم این روش را امتحان کنم بنابراین 

سال به بهترین رتبه در مدرسه  اولین هدف این بود که در طول یک. دمکرخود تعیین 

که فقط ) شومسال سوم کالج در سنگاپور  آموزدانشهدف دوم این بود که بهترین . برسم

سومین هدف این بود که به دانشگاه . رسند(می ان کشور به این سطحآموزدانشدرصد 5

 تصور کنید این. قرار گیرمآنجا  ویانجن دانشملی سنگاپور وارد شوم و در میان بهتری

ان سطح پایین کشور قرار آموزدانشدرصد 20در میان  تقریباًکه  داشت ها را کسیآرزو

 .رسیدندمی نظروار بهیایی دیوانهها مثل رؤآرزو این ،داشت

نابع خود این را در م نهایتا   ،اعتقاد داریم توانایی انجام کاری را داریم زمانی که

ی حمایت از یافتن راهی برا منظوربههمه منابع درونی خود را و  کنیموارد می

ی حت ،است غیرممکنه چیزی ککنیم. اگر معتقد باشیم آن عقیده احضار می

ممکن را به روی خود های راه ندیشیم. تمامکنیم به یافتن راهی بیسعی نمی

 بندیم.می
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ان سطح آموزدانشکردم که هایی شیوهشروع به مطالعه  سازیمدلبا استفاده از اصول 

 در چارچوبی عمل. کردندمی استفادهها آن از انگیزشگفتباال برای رسیدن به نتایج 

را تکرار ها آن توانم موفقیتمی ،از ذهن خود به همان شیوه استفاده کنم کردم که اگرمی

 مدل خویش قرار دادم. عنوانبهرا ها آن سپس الگوی برتری. کنم

د؟ چگونه متمرکز نماند؟ چگونه با انگیزه باقی میکردندمی برداریتون چگونه

 مطالب سخت را چگونه کردند؟می به این راحتی مطالب را حفظ چگونه شدند؟می

مدند؟ شروع کردم به آمی امتحانی سخت بر سؤاالتچگونه از عهده  فهمیدند؟می

 را برای خودمها سپس این استراتژی وآمیز ذهنی موفقیتهای همه این برنامه آوریجمع

 بستم.کار به

 با استعداد آموزدانشبه سمت  ضعیف آموزدانشاز 

ها آن شبیه سازم. مثلها آن بهدقیقًا  شروع کردم به اینکه اعمال و افکار خویش را

. پاسخ دادم سؤاالترا پرسیدم و به همان روش به ها الهمان نوع سؤ ،برداری کردمتون

 به همان نتایج عالی دست یافتم. درنتیجهانگیختم و برها آن ذهنم را به روش

 دهتوانستم در میان ، فقط دو درس را قبول شده بودم کهوقتیاز ، بعد از یک سال

مدرسه شدم و اولین  آموزدانشاز سه سال بهترین  پس. برتر مدرسه قرار گیرم آموزدانش

مجوز حضور  برتر آموزدانش نوانعبهمدرسه آن  ی بودم که توانسته بود ازآموزدانش و تنها

توانستم در دانشگاه ملی سنگاپور  بعدازآندر کالج ویکتوریا در سنگاپور را دریافت کند. 

 وارد این دانشگاه شوند.(توانند ان در کل کشور میآموزدانشدرصد از 10)فقط  حضور یابم

برتر دانشگاه قرار گیرم. بعد از  دانشجویاناز  درصد1و بعد از یک سال توانستم در میان 

 برتر کشور یافتم. دانشجویانصد در1سال خود را در میان  شش

 هستیدپس شما هم  ،من با استعداد هستم
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آن که ) توانستم بر اهمیت استراتژی مناسب بیفزایم انگیزشگفتبا رسیدن به نتایجی 

از ای هموفقیت در هر زمین تواند برای رسیدن بهمی نامم( و هر کسمی را الگوهای برتری

 .استفاده کندها این استراتژی

ان آموزدانشبسیاری از این  ،ان دیگرآموزدانشاستراتژی نبوغ به  آموزش شروع کردم به

حتی در زمینه یادگیری ناتوان ها آن یشان زیر حد متوسط بودند و بعضی ازهادرس در

بیشتر افرادی که . مشوق من شد ازپیشبیشبود و  انگیزشگفتها آموزش نتایج این. بودند

در نمراتشان  انگیزشگفتهای از استراتژی من استفاده کرده بودند نیز شاهد همان پیشرفت

 .بودند

همه آن  در تصمیم گرفتم کتابی بنویسم و ،نشده بودم التحصیلفارغبا اینکه هنوز 

پس شما هم با  ،د هستممن با استعدا» کتاب. ورمدرسی را گرد آآمیز نتایج موفقیت

ترین ماه به یکی از پرفروش ششروانه بازار شد و در طول  1998در سال  «استعدادید

 .ملی تبدیل شد هایکتاب

 توانم به هر چیزی دست یابمپس می ،بتوانم به این برسم اگر

دانید موفقیت در مدرسه رابطه مستقیمی با توانایی فرد برای موفقیت می که طورهمان

 .جهان تجارت ندارد در

. موفقیت برسمبنابراین چالش بعدی من این بود که بتوانم در سطحی باالتر از کالس به

 ،بندم و الگوهای برتری را دنبال کنمکار به را سازیمدلدانستم که اگر همان اصول می

هدف اصلی من در زمینه کار این بود که تا سن . نخواهد بود غیرممکنپس هیچ چیز 

زنم و به یکی از ببه تجارتی بزرگ  کسب نمایم و بعد دستدالر  میلیونیکلگی سا26

پس دوباره تمام زمان و انرژی خود را برای مطالعه و . سیا تبدیل شومافراد آترین ثرتمند

 در دنیا اختصاص دادم. افراداز روی بهترین  سازیمدل
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های توسعه که ایده هنگام آنتا  بیش از چهارصد کتاب خواندم. )این برای کسی که

کمدی نخوانده بود، رشیو تر از آبرانگیزچالشهرگز چیزی  فت،شخصی در ذهن او تجلی یا

مطالعه  ،زندگی افرادی را که با تالش خود میلیونر و موفق شده بودند .(کاری بود خطیر

 .ت خواندمو توسعه شخصی ثرو شناسیزبان ،شناسیروان ،هایی درباره ایجادکتاب .کردم

اول  وکارکسب. خود کردمهای موختهساختن آکارهای بزرگ شروع به عملیسپس با 

کردم و  آغازسالگی  21دوم خویش را در سن  وکارکسبسالگی و  15خود را در سن 

 .نمودم آغازسالگی  22را در سن  گذاریسرمایه

 ،فرصت فراغت خود را صرف معامله ،کردممی زمانی که سخت برای امتحاناتم تالش

ی از دانشگاه در التحصیلفارغدو سال بعد از . کردممی تجارت و شرکت در جلسات مذاکره

عمده  وکارکسب دوکردم و  اندازیراهمیلیون دالر  2. 1سالگی سیستمی به ارزش  26سن 

 مدیریت دالر دو هزاری بالغ بر ساعتی درآمددر جلسات سخنرانی را با  و فرمایشی

 .کردممی

و  مدرن آموزش زمینهو مدیر در ی اهافراد حرف ،آموزدانش ،هزار معلم 50با بیش از 

 .برتری فردی صحبت کرده بودم

 تولد الگوهای برتری

سال بعد  دوی در طول انگیزشگفت طوربهثروت و شهرت من  ،وکارکسبکه  طورهمان

فهمیدم که هدف واقعی . گرفتن کردام شروع به شکلیای شخصیرؤ ،چند برابر شد

 .چه بوده است امزندگی

ام نبوده بلکه این بود که توانستم ببینم یاد گرفتم که محرک اصلی من حافظه

های بالقوه خویش استفاده تواناییاند و از که افراد اطرافم چگونه به فهم رسیده

اند. متوجه شدم که افراد زیادی هستند که اگر در معرض این علم مدیریت کرده

 وجود آورند.به شانزندگیتوانند معجزاتی در می ،فردی قرار بگیرند
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اما مثل خودم جوان( ) به واسطه دوستی قدیمی امزندگیدر همین زمان بود که مسیر 

برحسب اتفاق به مسیری مشابه خودآگاهی  استوارت. تغییر یافتتان  به نام استوارت

 .نی بوداین یک سازگاری آ.  ...رسید

ما هر دو برنامه الگوی برتری را توسعه بخشیدیم که . این مالقات دو ذهن مشابه بود

روزه بود و به افراد قدرت توسعه و  هشتاین برنامه خود یک برنامه توسعه فردی قوی 

 .بخشیدمی مدیریت فردی

ماه  12. یک شبه داشته باشد تأثیریتوانست می تبدیل شد کهای هاین برنامه به برنام

 آموزش سال 62تا  16در گروه سنی  نفر 500توانستیم به  ،بعد از افتتاح اولین کالس

افرادی بودند که توانستند در . چشمگیری مشوق ما بود طوربهآمده دست به نتایج. دهیم

 8ماه بیش از  سهافرادی که در ، کسب کنندآمد هزار دالر در 250ماه بیش از شش 

افرادی با تحصیالت کمتر و افرادی با تحصیالت عالیه که توانستند  ،دکم کردنوزن  کیلوگرم

غلبه  شانزندگیهمچنین افرادی که توانستند بر ترس در . بهترین نمره را کسب نمایند

مدند و افرادی که توانستند احساسات را ه بر عادت بد و اعتیاد خود فائق آافرادی ک ،کنند

 .در زندگی خود متمرکز شوندور سازند و دوباره در خود شعله

 

 نمونه مکاتب برتر - استوارت تان

با دیگران ضعیف اش ناشایست بود و در روابط اجتماعی یاستوارت که روزی سخنران

 اکنون ،سازگاری برقرار کندروابط های خود توانست با همکالسیکرد و حتی نمیعمل می

را تغییر دهند و از او یک  اشزندگیهایی که توانستند درباره چگونگی کشف استراتژی

 :کندسخنران قهرمان در سطح منطقه بسازند، صحبت می

 آموزش کسی که به افراد ،سخنران رقابتی در صحنه ببیند عنوانبهمرا  هر کس

به ها کند که با این قابلیتتصور می ،کندمشاور نیز عمل می عنوانبهدهد و سخنرانی می
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ر صحنه سخنرانی با یک گروه متشکل از هزاران نفر و چه در برقراری من چه د .امدنیا آمده

 کنم.و خونسرد عمل میآرام کامالً  ارتباط با یک گروه موفق

 قدرآن منزوی بودمکاماًل  نبود. فردی طوراین( ساله بودم 30) بودم ترجواناما وقتی 

 کردند هم برایم سخت بود.میکردن با افرادی که در اطرافم زندگی که حتی ارتباط برقرار

اما بدترین  ؛کردمزمانی که نوجوان بودم با بسیاری از دوستانم احساس غریبی می

نفری در مدرسه انتخاب کردند.  40سرپرست یک تیم  عنوانبهزمانی بود که مرا ام هتجرب

ز افراد ا کدامهیچبا  راحتیبهتوانستم ی اجتماعی ضعیفی که داشتم نمیهامهارتبه خاطر 

نظر گروه ارتباط برقرار کنم. توانایی برقراری ارتباط و ایجاد سازگاری اجتماعی نداشتم. به

خواستند که می واقعاً گروهآن  ان درآموزدانشاز  شماریانگشترسید که فقط تعداد می

کردند و عالقگی میبی ابرازیا  کردندیا در مقابل من مقاومت میآنان  من موفق شوم.

 شده بودند. ناامیدو  مأیوسکردند نیز از من حمایتم میقبالً  نجام حتی افرادی کهسرا

شده بود که در مواقع  ناپذیربرایم سخت و تحمل قدرآن درد غریبه بودن در قلمرو خود،

کنند تصمیم به ترک از من سرپیچی میام هدیدم که افراد تحت سلطمتعددی وقتی می

 گرفتم.موقعیت خود می

تی طوالنی در خوابیدن یا مد برایحد خود رسیده بود و ترین به پایین نفسمعزت

 کردن مشکل داشتم.تمرکز

 ممکن بود دانشی در سطح کل کتاب داشته باشم اما وقتی نوبت به ارائه چیزی 

 دانش را منتقل کنم.آن  توانستمشدم و نمیناامید میکامالً  کرده بودمآماده  که رسیدمی

از  ،بودمآورده دست به کردن در جمعصحبتدلیل را که به آمیزتحقیرای هربهنوز تج

چندین سال ها آن معلمی بودند که متوسط سن 70جلسه آن  مخاطبانم در ام.هیاد نبرد

ها وقت صرف کرده ساعتهرچند به میزان کافی ترسناک بود.  ،تجربهآن  از من بیشتر بود.

از معلمان از سخنرانی من  کدامهیچاما  ،کنمآماده  سخنرانیآن  بودم تا خود را برای
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ها آن از نظر هایمحرفبه خاطر اینکه  زدندخند مینیشها آن وجد نیامده بودند. بعضی ازبه

 .شبیه لطیفه بود

هم که بیدارند  هاییآن زنند وچرت میها آن خیلی زود متوجه شدم که برخی از

شده بودم  کنندهخستهخیلی آخر  زنند. درخند مینیش ،کنندیکه به من اشاره مدرحالی

لحظه احساس پوچی آن  تا اینکه بعد از معرفی سخنران بعدی سن را ترک کردم. در

 کردم.می

باورم شد که به هر  کمکم ،بودمآورده دست به به دلیل این تجارب سختی که یکجا

توانستم عادی هم نمی صورتبهار کنم. حتی توانم با دیگران ارتباط برقردلیلی که باشد نمی

 بگذارم. تأثیریآنان  با دیگران ارتباط برقرار کنم چه رسد به اینکه بخواهم بر

عصبی و نگران بودم؟ چرا دیگران مرا دوست نداشتند؟ چرا  قدرآن چرا در مقابل جمع

بیان  خوبیبهتوانستم منظورم را سخت بود؟ چرا نمی قدرآن برقراری ارتباط با دیگران

بر  راحتیبهتوانستند کنم؟ و چرا دیگران جذابیت بیشتری نسبت به من داشتند و می

 ؟تأثیرگذارندمخاطبان خود 

کردم اما هیچ دانش و مهارتی برای ها را احساس میمن همه این دردها و ناراحتی

 یدم که روزکرهرگز تصور نمی ،اندوهروزهای پر از آن  ایجاد تغییر در خود نداشتم. در

 نحوه ارتباطات خود را تحت کنترل نفساعتمادبهبا  و راحتیبهیم هایابتوانم مثل افراد رؤ

 م.درآور

اند( حاال بازنشسته شده) کنم که پدر و مادر من هر دو معلم بودند خاطرنشانهم  این را

اد ارتباط بین من و دوستانم توانستند در ایجنمیکردند اما خیلی به من کمک می هرچندو 

که خیلی تالش  هاییآن حتی ،ثمر واقع شوند. این چیزی نیست که هیچ والدینیمثمر

 .برآیند از پسش ،کنندمی

ها و در جریان یک سری کتاب (NLP)عصبی-ریزی زبانیالگوهای برنامه بازمانی که 

 .شدایجاد  امزندگینقطه عطفی در  ،آشنا شدمهای توسعه شخصی برنامه
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برقراری ارتباطی سالم با  منظوربهمتوجه شدم که همه منابع روانی الزم  کههنگامی

م رشد یافت. تنها چیزی که مرا از پیشرفت در نفساعتمادبههیجانات و  ،اطرافیانم را دارم

 عی نداشتم.اطال موردنیازهای این بود که درباره استراتژی ،داشتبازمیاین راه 

اگر برای دیگران ممکن بوده که  کهبخشید این بود چیزی که به من نیرو و انرژی می

پس برای من نیز ممکن خواهد بود. تمام کاری که من  ،موفق و قدرتمند شوند سخنرانانی

 گیرم.کار به دادم این بود که یک مدل انتخاب کرده و الگوهای برتری او راباید انجام می

ها آن درآرامش  و نفساعتمادبهباعث چیزی کردند؟ چه خود را کنترل میها آن چطور

گذاشتن بر مخاطبان خود استفاده تأثیر برایاز کلمات و تن صدای مناسب  شد؟ چگونهمی

از افرادی  سازیمدلزمان به بعد سعی کردم تمام اوقات فراغتم را صرف آن  کنند؟ ازمی

کنم که توانایی و مهارت خاصی در سخنرانی و برقراری ارتباط با دیگران دارند. با استفاده 

توانم بر احساساتم تسلط و کنترل کافی داشته عصبی فهمیدم که می-از الگوهای زبانی

های ذهنی که در فصول و نگرانی را با استفاده از تکنیک استرس ،توانستم ترسباشم. می

 سازم. برکنارکاماًل  آموختخواهید  هآیند

و اشتیاقی که الزمه برقراری ارتباط و  نفساعتمادبهیاد گرفتم که چطور به  درنهایت

 سخنرانی است، دست پیدا کنم.

کردم. خودم را در ها شرکت میاز هر فرصتی استفاده کرده و در سخنرانی پسازآن

یگران ارتباط برقرار کنم یا رهبری گروهی دادم که مجبور شوم با دقرار می هاییموقعیت

 دم.آورمیوجود را بر عهده گیرم. باید تغییراتی بزرگ و اساسی در خودم و شخصیتم به

چربید. می ،کشیدمو تحسین و تشویق دیگران به زحمتی که می آمدهدستبهاما نتایج 

 مروربهتا اینکه توانستم  بردممیکار به ها راکرده و این استراتژی سازیمدلمدام  درنتیجه

 .واقع شوم مؤثرترهایم زمان در سخنرانی

ی حافظه برای جمعی هامهارت بارهخیلی زود به من فرصتی داده شد تا در سمیناری در

بستم. نهایت تالش کار به راهایم آموخته صحبت کنم. تمام آموزدانش 115متشکل از 
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خود ادامه دادم. نتیجه حاصله بسیار کار به صیخود را کردم و با دقت و پویایی خا

ان برای آموزدانشکردند و حتی تعدادی از  تشویقمرا  ایستادهبود. مخاطبین  انگیزشگفت

هنگام آن  در. امهکردم یک ستاره شداحساس می گرفتن به من مراجعه کردند!امضا

 ت.توانستم بفهمم که جذابیت و مورد توجه قرار گرفتن به چه معناس

توانم با و این باور که می نفساعتمادبه ،گشتنداین تجارب مثبت پدیدار می کهدرحالی

 .بروز پیدا کرددر من  کمکمهای مناسب به هر چیز که بخواهم برسم استراتژی کارگیریبه

شناسی گرفتم و در همین حین، یعنی و زبانشناسی روان مدرک خود را در رشته

این الگوها را  ،موختمآعصبی می-هایی در زمینه الگوهای زبانیآموزش داشتم کههنگامی

که یکی از  آموختم کردم. من این الگوها را از دکتر ریچارد بندلردر زندگی خود پیاده می

 مریکا بود.در آ 1997این شیوه در سال  مؤسسان

ن شیوه را خواستند ایفرد در میان افرادی بودم که می ترینجوانسالگی  23در سن 

و ام هشد ناپذیرشکستکردم احساس می ،بازگشتمفرا گیرند. زمانی که به دیار خویش 

هدفی در من پدیدار گشت که قهرمان سخنرانان عمومی شوم نه فقط یک سخنران ملی 

 سیایی.کل مناطق آ سطح دربلکه 

ر دهم. در قرا سخنرانان عمومی را برای خود الگوترین بود که برجسته این کاراولین 

لی مربوط به ارتقای وخویش سازم. سپس در جدآن  اولین رقابت توانستم جایگاه سوم را از

در  ازآنپسگاه دوم ارتقا یافتم. جایبهشد سخنرانان که در سطحی ملی برگزار می

شد دوباره به مقام دوم نائل لبداهه برگزار میافی صورتبهسخنرانی آن  که درای همسابق

 گشتم.

مصمم شدم که دفعه بعد به مقام  ،هم به مقام دومی رسیدم پشت سر بار دوکه ازآنپس

گرفتم تا کار به راهایم آموخته یی مطلق بود. پس همهآرزو نخست برسم. این برای من

 .بتوانم به قله برتری نائل شوم
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کامل در  طوربهخاطر بیاورم و کنترل احساساتم را به وضوحبهیز را همه چ توانستممی

دیدم. . در حین اجرای سخنرانی خودم را در اوج میباشمو خونسرد آرام  ،دست گرفته

 دادن خود در محیط مسابقات توانستم به هدفم برسم.با قرار درنهایت

سال شرکت در این مسابقات توانستم جایزه بهترین سخنران را در سال  پنجبعد از 

بود زیرا برای اولین بار توانسته بودم  آورنشاطکسب نمایم. این برای من خیلی  2002

از تماشاگران برگزیده شوم. این موفقیت  زیادیبهترین سخنران در مقابل گروه  عنوانبه

 را باور کنم.هایم توانایی ازپیشبیشبزرگ باعث شد که 

 دهنبود. در طول  کنندهقانعهم برایم  قدرهاآن درواقعجایزه نفر اول آوردن دستبه

درصد افزایش 100خود را تا حدود  درآمد سخنران عمومی عنوانبهسال اخیر توانستم 

 دهم.

توانم در موقعیتی باشم که با ایجاد تفکرات مثبت است که می ارضاکنندهاکنون برایم 

خویش را در زمینه مشاوره  مدرکرا تغییر دهم. پس از اینکه توانستم  شانزندگیدر افراد 

چه  ؛اوقات فراغت خود را صرف راهنمایی همه افراد کردم ،فت کنمو راهنمایی دریا

 به اکنوننوجوانانی که نیاز به کمک داشتند و چه افرادی که مبتال به جنون جوانی بودند. 

 ،دیگری که هر نوع دیگری از بیماری روانی دارند و در هر سنی باشند شخاصا ،افرادآن 

 افزایم.می

بعدی هر دو اعتقادم را به اینکه آمیز همراه تجارب موفقیت بهام هتجارب دردناک گذشت

کند. تقویت می ،اگر من توانستم به چنین سطحی برسم پس دیگران هم خواهند توانست

 .استهای مناسب فقط الزمه این موفقیت داشتن ابزار و استراتژی

توانید پس شما هم می کنیم...من و استوارت تجارب خود را با شما تقسیم می

 استعدادهای خود را شکوفا نمایید

کردیم تا به این وسیله به شما نشان  شروعاین کتاب را با صحبت درباره تجارب خود 

 .کردیم آغازاز کجا دهیم که ما هم مثل خیلی از افراد دیگر کار خود را 
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چه این  ،ار نبودیمو طبیعی در هیچ زمینه خاصی برخوردالعاده ما از استعدادهای خارق

کردن یا رهبری بر استعدادها در زمینه توانایی یادگیری باشد و چه در زمینه صحبت

 .استعداد و موفقیت خویش بودیم ایجادما خودمان مسئول  ،دیگران

و اصولی نیست که ها خوانید فقط انبوهی از نظریهمی شما در این کتاب یزی کههر چ 

ارائه و الگوهایی که در صفحات بعدی برایتان  هاروشایم. ما در موردش مطالعه کرده

است که هزاران ی اههمچنین شیو. بوده است مانزندگیقسمتی از تجارب ما در  کنیممی

 اند.هداده شد آموزش آن نفر دیگر با

 وسیلهبهکلیدی است برای شما که . این فناوری اکنون در دسترس شما قرار گرفته است

باز کنید و زندگی خویش را  ،ستاتان استعداد و انرژی را که در دسترس قفلبتوانید آن 

تا بتواند راهنمایی برای منافع قوی  این کتاب فقط به یک دلیل نوشته شده است. بسازید

 .باشدتان ها و سیستم مغز و اعصابسرمایه ،شما

 

 ها برسیدتا به بهترین نهایت تالشتان را بکنید

 دلیلموجود را به های بهترین استراتژی سازیمدلزمینه کشف و  م درامن توانایی

در شرکت در سمینارهای متعدد و مربیانی که افتخار شرکت  ،فراوان هایکتابخواندن 

 راها شناسم که همین کتابمی هنوز افرادی راو  وردمآدست به ،هایشان را داشتمکالس

هم در نحوه ای ذره اندازهبهکنند ولی حتی می خوانند و در همین سمینارها شرکتمی

 .شودنمی تغییر ایجاد شانزندگی

توانند باعث رسیدن ما به هدفمان نمی کدامهیچکه نه کتاب و نه سمینار  بعدها فهمیدم

 .ارزش داده باشیمآن  بریم که خودمان بهمی از چیزی بهره قدرهمانمن معتقدم ما . شوند
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وجود تغییری بهآنان  و خارجی هستند تا در انگیزشگفت بیشتر افراد منتظر چیزی

 تغییر هایشانآموخته خودشان را باها آن باید بدانند این است کهها آن اما چیزی که آورد

 .دهندمی

با هنرنمایی جیم کری و بازی « بروس متعال»های بروس در فیلم کمدی من گفته

ببینی،  اتزندگیدر  ایمعجزهخواهی می اگر» گفت:یاد دارم که میمورگان فریمن را به

 .«همان معجزه باشخودت 

من مسئولیتی در خودم  اید،به خاطر اینکه این کتاب را برای خواندن انتخاب کرده

کنم که این کتاب را همانند می شما را تشویق. که شما را موفق سازم کنممی احساس

بین من و ای همکالم عنوانبهاین کلمات را حداقل . نخوانید ،ایدهکتب دیگری که خواند

 .خودتان تصور کنید

شما تنها . تواند باعث تغییر در زندگی شما شودنمیآن  موجود درهای این کتاب و ایده

توانید در خودتان تغییر می موجود در این کتابهای کسی هستید که با استفاده از ایده

 طوربهو تمرینات این کتاب را ها همه فعالیتکنم که می به شما پیشنهاد. ایجاد کنید

تجربه و روی  این کتاب به نحوی نوشته شده است که به یک اندازه. کامل دنبال کنید

 .کندمی تأکیداستعداد 

 برندمیکار به چیز عمده که افراد در خواندن کتاب چهار

قبالً  من. دهداین جواب نمیگویند می انگیز است کهاولین مقوله این باور مقاومت

 اند.هاما جوابگو نبود ؛امهمربوط به بهبود فردی را خواند هایکتاب

آن  فقط ببینم درسپس مقوله دومی دارید از افرادی که کتاب را با باور اینکه بگذار 

 انفعالی مطالعه صورتبهافرادی هستند که کتاب را ها این .خوانندمیچه نوشته شده 

این است که بگذار ببینم ایده ها آن گذرند و موضعمی رینات سرسریاز کنار تم ،کنندمی

 .خیرجالبی دارد یا 
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این خوانندگان ممکن است که حین خواندن به ایده مناسبی برخورد  هرچند ،بدبختانه

 .کنندنمی یهیچ کارآن  اما درباره ؛کنند

این افراد  .کنیم بگذار امتحان با این عقیده که خوریدبرمیسومی  گروهبه  ازآنپس

اما این همه  ؛دهندمی کتاب را خوانده و برخی از تمرینات که برایشان جالب است انجام

 .ندرتبهیابند؟ می خارج از کتاب به چیزی دستآیا  .دهندمی انجامها آن ست کهاکاری 

 مطالعهافرادی که کتاب را با این باور . کنیدمی برخوردآخر  و مچهار گروهبا  ازآنپسو 

در حین خواندن کتاب زیر ها آن .خوانماین کتاب را با تمام تالشم میکنند که می

در انجام تمرینات . گیرندمیکار به خود را هایآموختهکشند و مدام می نکات مهم خط

افرادی ها این .سازندمی کتاب را در زندگی خود پیادههای هستند و ایده کوشسخت

. گرددمی پدیدار شانزندگیدر ای هخواندن کتاب تغییرات عمد درنتیجههستند که 

 منظوربهکنم امیدوارم که شما این کتاب را فقط  آغازقبل از اینکه فصل دیگری را  بنابراین

 .مدیریت بر الگوهای برتری مطالعه کنید منظوربهیادگیری نخوانید بلکه 

تمرینات روی  کردنفکرکردن و کارخواهم که زمانی برای می در فصول بعدی از شما

هدف از طرح این تمرینات کمک به شماست تا این اصول را . اختصاص دهید ،داده شده

 تمرین این فصل از شما عنوانبهپس . بسته و به نتایج دلخواه برسیدکار به در زندگی خود

 2به فصل  هر وقت تمام شد. زیر پاسخ دهید سؤاالتخواهم قلم خود را بردارید و به می

 .مراجعه نمایید
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 تکالیف فصل

 .خواهید از خواندن این کتاب نصیبتان شود، نام ببریدپنج نتیجه خاصی که می

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

 

 

  .خواهید به آن برسید، نام ببریدای که در دو سال آینده میسه هدف عمده

1. 

2. 

3. 
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ما را از رسیدن به شمحدودی دارید که  هایتها و عادتوانایی ،هاچه اعتقاد

 دارند؟این اهداف باز می

 

 

 

 

 
  

 

 خالصه فصل

ما توانایی کنترل و ا. هستیمموفقیت  برای ما همه دارای منابع ذهنی الزم (1

 کامل این منابع را نداریم. بخشیجهت

 را هم موردنیازبع جسمی توانید منامی موردنیازبا استفاده از منابع ذهنی  (2

 ورید.آدست به

 1000همه ما دارای  ،هستیممشترکی  شناسیعصبما همه دارای  اساساً (3

از لحاظ الگوهای  را افراد. چیزی که هستیممیلیارد عصب در جسممان 

کند اتصاالت عصبی هستند که میفکری و رفتاری از هم متمایز  ،هوشی

 یند.آمیوجود به اساس محیطبر

پس خواهیم توانست  ،برنامه ذهنی یک فرد برنده را تکرار کنیماگر بتوانیم  (4

 به موفقیتی شبیه به موفقیت او نائل شویم.

 





 

 فرمول موفقیت نهایی (فصل دوم

 

این فکر  ارا ب باهوشافراد  ،یک معلم پست است ،موفقیت»

 « .کنداغوا می شوندبازنده نمی گاههیچها آن که

 بیل گیتسـ 

 

یم و تنها تفاوت از داردانیم که همه ما از لحاظ ژنتیکی منابع مشترکی میاکنون 

 .گیردمی نشأتانتخاب برنامه صحیح 

افرادی هستند که نتایجی ها این ،بگذارید کار خود را با ادامه راه افراد برنده شروع کنیم

 منافع در مسیری بهینه را بخشیجهتند. افرادی که نحوه آورمیوجود بهالعاده خارق

خویش قرار  الگوی عنوانبهاند هبردکار به هاآن اگر بتوانیم الگوهای برتری را که اند.هآموخت

نیز تکرار اند هداشتها آن را کهای هحتم خواهیم توانست نتایج برجست طوربهپس  ،دهیم

 این کار راحتی است؟آیا  کنیم!

فرمولی برای آیا  ،کند این استمی که همیشه ذهن من را به خود مشغول سؤالی

را در ها آن کنند کهمی همه افراد موفق الگویی را دنبالآیا  ؟خیرموفقیت وجود دارد یا 

 جهت رسیدن به اهدافشان یاری سازد؟

به این نتیجه  هایمسمینارها و مصاحبهها، در کتاب الگود صدها بعد از مطالعه در مور

که باشند در ظاهر از تصمیمات ای هبسیاری از افراد موفق در هر رشت هرچندرسیدم که 

 اما نتیجه ،برندمیکار به متفاوتی راهای و استراتژیها کنند یا شیوهمی متفاوتی استفاده
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 همه این افراد در مسیرهایی جداگانه قدم. است یکسانها آن برای همهآمده دست به

 .هایشان برسندگذارند تا به خواستهمی

 .ناممها را فرمول نهایی موفقیت میمن این گام

موفق یا یک معلم  ایفروشندهمهم نیست که بخواهید مخترعی معروف شوید یا 

اصلی های گام. باشید یکدرجه شناسیستارهیا وکیل یا  کارآفرینبخش یا حتی یک الهام

 .است برای همه این موارد یکسان

 یاین فرمول موفقیت را دنبال کنید تا به هر چیز. شش گام اصلی در اینجا وجود دارد

 رؤیاهایتانتوانید به نمی ،را نادیده بگیریدها از این گام هرکداماگر . خواهید برسیدمی که

 .دست یابید

 کامل معین نمایید. طوربهگام اول: هدف خود را 

شاید . خواهیدمی بدانید چهدقیقًا  این است کهتان اولین قدم برای رسیدن به خواسته

رسند نمیشان بیشتر افراد هرگز به خواسته متأسفانه اما ؛و واضح باشدآسان  این به نظر

 .خواهندمی دانند که چهنمی در همان گام اولها آن زیرا

 بپرسند کهها آن اما اگر از ،خواهند در زندگی موفق شوندمی کهگویند می افراد بیشتر

مطمئن نیستند یا  بارهدراینگویند می ،به چه چیز برسند شانزندگیخواهند در می

 ،خواهم پولدار شوممی ،خواهم شاد باشممی گویند:می مثالً ؛دهندمی مبهمیهای جواب

اما باید  ؛کمتری داشته باشمهای نگرانی خواهممی ،خواهم شغل بهتری داشته باشممی

روی  توانید زمان و انرژی خود رانمی ،بدانید تا زمانی که هدفی مشخص نداشته باشید

 گوناگونی قدم هایراه به همین دلیل است که بیشتر افراد به. چیزی متمرکز کنید

 .شودنمی نصیبشانچیزی  درنهایتگذارند ولی می
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آن  توانید استراتژی مفیدی برای رسیدن بهنمی باشیداگر هدفی معین نداشته 

 موردنیازبا استراتژی کاماًل  هزار دالر 200رسیدن به  برای استراتژی الزم. برگزینید

که بتوانید هدفتان را  ایلحظهاز همان . کندمی دالر فرق میلیون دورسیدن به منظور به

 و متمرکز شوید تانزندگیتوانید در می ،را در ذهن خود تصور کنیدآن  معین نمایید و

 .برسید تانزندگیبه چه چیز در  خواهیدمی شود کهمی مشخصبرای شما کاماًل 

ها آن در زندگیآمده دست به دهد که نتایجمی نشان ایافسانهزندگینامه افراد موفق و 

. مده استوجود نیابهشان برای خودخودیبهموفقیت . اساس شانس و اقبال نبوده استبر

 واز همان ابتدا هدف را مشخص کردند  نتیجه این است کهها آن انگیزشگفتموفقیت 

 .وقفه تالش کردندبی آن برای رسیدن به

 

سالگی هدف خود را به این صورت مشخص نمود که همه هشتدر سن  زتایگر وود

سال بعد  13رکوردهای گلف را بشکند و بهترین بازیکن گلف در سطح جهان شود. او 

سال تمام  13این سالگی توانست به این هدف خود برسد. در طول  21یعنی در سن 

 وی این هدف متمرکز کرد تا اینکه به بهترین سطح رسید.حواس خود را ر

 ،اش از زندگی چیستدانست خواستهسالگی می 12در سن  ،اسپیلبرگ نتیواس

هایی را به جهان معرفی کند. همین هدف باعث شد که اینکه با ساختن فیلم داستان

هایی در سطح سالگی فیلم 18سالگی ویدئوهای خانگی بسازد و در سن  12او در سن 

بتواند او ها باعث شد همین سال در وی جهانی به مردم دنیا عرضه کند. کار متمرکز

 ها برسد.ساختن بهترین فیلم برای موردنیازبه تجربه و مهارت 

اتفاقی در زمان و مکان مناسب قرار گرفت و از روی شانس  طوربه بیل کلینتونآیا 

ها تالش متمرکز نیست! سال طوراین وجههیچبهانتخاب شد؟ نه  جمهوررئیس عنوانبه

حرکت داد و در آخر به باالترین سمت در  دارجهتد که او را در مسیری و با برنامه بو

 دنیا رساند.
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چه  ید،آ از روی بخت و اقبال پیشآمیز افتد که تجارب موفقیتمی خیلی کم اتفاق

در ها این همه. یک موقعیتآوردن دستبه چه ،شدن در یک مسابقه باشداین تجربه برنده

است که اکثر افراد  انگیزغماما  ؛آیندمی وجودمناسب به ریزیبرنامهبیشتر مواقع بر اثر 

 دیگران در زندگی خود بهرههای ندارند و از برنامه شانزندگیبرنامه مشخصی برای 

توانیم استعدادها و انرژی خویش را می فقط زمانی که بدانیم هدفمان چیست. برندمی

و  گذاردمی هدف خود اثرروی  مثل اشعه لیزری که. متمرکز سازیمآن  برای رسیدن به

 برای موردنیازتواند به ما کمک کند تا منابع می وقفه و پرتالش به سمت هدفبی حرکت

باید هدفی مشخص ، قرار دارید تانزندگیهر کجا در . را توسعه بخشیمآن  دستیابی به

 به شما 11در فصل . مختلف زندگی خویش معین نماییدهای برای خودتان در زمینه

 .رسیدن به سرنوشت نهایی تنظیم کنید ظورمنبهگوییم که چطور برنامه خود را می

 گام دوم: از یک استراتژی استفاده نمایید.

 .بریدکار به همه چیز ممکن است فقط باید استراتژی مناسب را

 

مریکا زندگی ترین قسمت آبود و در فقیرنشین زنوهیببیل کلینتون که پسر یک 

اما بیل  گونه برتری نسبت به دیگران نداشته باشد؛رسید که هیچنظر میبه ،کردمی

ها نفر را اینکه روزی با رهبری بر کشورش زندگی میلیون ،معین داشت یهدفن جوا

ای که بهبود بخشد. همین هدف مشخص بود که به او انگیزه داد تا در هر مدرسه

فرا  یزمان درواقعآموزی حضور به هم رساند. نماینده در کمیته دانش عنوانبهرفت می

زیرا او تا آن زمان  جویی منع کردنددانش هایرسید که او را از شرکت در کمیته

با نام  هیالری کلینتونهای زیادی را رهبری کرده بود. در کتاب پرفروش کمیته

گفته است که روزی نوشته شده است که چطور او همیشه به همه می «تاریخ زندگی»

در دانشگاه یِیل مشغول به ها آن در آن زمان هردوی ،مریکا خواهد شدجمهور آرئیس

 تحصیل بودند.
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دومین گام در فرمول موفقیت نهایی این است که استراتژی مناسبی اتخاذ نمایید تا 

تر هر چقدر هدف مشخص ،در اینجا نیز. تان راهنمایی کندمدنظر شما را به سمت نتیجه

اما بدون استراتژی مناسب هرگز  ؛توان استراتژی مناسب را تعیین نمودمیتر راحت ،باشد

هر چیزی ممکن است فقط به شرط اینکه  ،بر همین اساس. رسیدنمی به خواسته خویش

 .استراتژی مناسب در نظر گرفته شود

 هزار دالر 10هستید و ماهانه  فروشیمیوهتصور کنید که صاحب یک مغازه  ،برای مثال

این آیا  .هزار دالر در ماه افزایش دهید 15خود را تا  درآمد خواهیدمیو  دارید درآمد

را افزایش ها قیمت ،توانید کار بیشتری بکنیدمی شما. ممکن است؟ شاید ممکن باشد

 .ثابت تدوین کنیدای هش دهید یا برنامکاری خود را افزایهای ساعت ،دهید

خود کسب  فروشیمیوهمیلیون دالر از مغازه سه اما اگر هدفتان این باشد که ماهانه 

 یافتنیدستگویند: البته که می است؟ بیشتر افراد یافتنیدستاین هدف آیا  چطور؟ ،کنید

دست فروشی بهمیوهمغازه هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید این مقدار پول را از یک  ،نیست

است فقط  غیرممکن فروشیمیوهمیلیون دالر از یک مغازه  سهماهانه . ! درست استآورید

اما اگر استراتژی و راه و  ؛به شرطی که فروشنده از همان استراتژی قبلی استفاده نماید

 چطور؟ ،متفاوت اتخاذ نمایدکامالً  روشی

تواند برنامه کاری می او. مطالعه و بررسی گسترش دهدتواند مغازه خود را با می مثالً

را استفاده ها از میوهتری معروفهای برند ،را افزایش دهد هاگذاریسرمایه ،پویایی بنویسد

هدف

استراتژی
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)برای مثال محصوالت مواد غذایی ارگانیک هرجا که مردم به سالمتی خود اهمیت  کند

 ،رساندمی را که به فروشهایی میوه عنویا  ،(اندای داشتهالعاده، فروش فوقمی دهند

های )برای مثال میوه های خشک شده با استفاده از آفتاب بدون گوگرد، میوه ،افزایش دهد

از تولیدکنندگان جدید و  ها(جات برای بچهشیرین حاوی قند ارگانیک و رول پوره میوه

یک امتیاز جدید برای خود تهیه نماید و به فروشندگان زیادی  ،مورد اطمینان حمایت کند

میلیون  سهتواند ماهانه میحاال  آیا .در سراسر جهان نمایندگی فروش محصوالتش را بدهد

خود های کافی در استراتژی اندازهبهاگر . تواندمی کسب کند؟ البته که درآمد دالر

 .واهیم برسیمتوانیم به هر چه بخمی ،باشیم پذیرانعطاف

محلی بتواند جهانی شود و  فروشیمیوهشاید هنوز هم تعجب کنید که یک مغازه 

 .است غیرممکنبگویید این 

 

در بریتانیا توانست محصوالت محافظت از پوست و  دارخانهچطور یک زن 

اش درست کند و جات در آشپزخانهها و سبزیرا با استفاده از میوهمو 

های آرایشی معروف هم ها دالر درآمد از این راه کسب نماید؟ مارکمیلیون

اول در سطح ملی سپس جهانی شهرت یافتند. او استراتژی صحیح را که 

بست. فردی که من در موردش کار به بود فردمنحصربههمان محصوالت 

ی بود که اجیرههایی زنمغازه مؤسسکنم انیتا رادیک است. او صحبت می

 میلیاردها دالر برایش درآمد داشتند.

 فردمنحصربهمحصوالت و خدمات  ،فردمنحصربههای استراتژی

توانند نتایجی استثنایی می این است که افرادیام هپی بردآن  چیزی که من بارها به

 .برندکار به که استراتژی متفاوتی در زندگی خودآورند  ارمغانبه


