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 هدف
 نام كتاب: هدف

 نويسنده: برايان تريسي

 نيا گردآورنده: ليال اعتمادي

 

هاي خوود   ها به منظور دستيابي به هدف توانيد بكنيد اين است كه براي اجراي برنامه مهمترين كاري كه در زندگي خود مي

رسيد. رابطه مسوتييمي   روزي ميتر به پي دست به كار شويد و كاري صورت دهيد. هرچه بيشتر امتحان و تالش كنيد، سريع

اقودام بوراي دسوتيابي بوه      12اي از  بوه خالصوه   مطلو  ها  و رسيدن بوه هودف وجوود دارد. در اداموه      ميان دست به كار شدن

 ايم. گر كرده هاي زندگي اشاره هدف

بودان  هاي خود را آزاد كنيد. بدانيد كه توانمنديهاي شما نامحدود اسوت. آنهوه تواكنون در زنودگي      توانمندي (2

 توانيد در آينده به آن دست پيدا كنيد. ايد پيش درآمدي بر آن چيزهايي است كه مي دست يافته

بهانه  ز عذر وسر رشته امور زندگي خود را در دست بگيريد شما مسئول كامل شرايط خود در امروز هستيد. ا (1

 ئيد.آوردن و توجيه كردن و ديگران را مسب  مسائل خود معرفي نمودن خودداري نما

توانيد بكنيد با هوي  محودوديتي روبورو نيسوتيد. دربواره       تصور كنيد در كاري كه مي -آينده خود را خلق كنيد (3

 ريزي كنيد كه انگار همه نتايج الزم را در اختيار داريد. اي بينديشيد و برنامه خود به گونه

هواي موورد قبوول     ز ارزشهاي شما معرف شما هستند. سعي كنيود ا  ارزش -هاي خود را مشخص سازيد ارزش (4

 خود فاصله نگيريد.

خواهيود بوه    اي داريود، موي   تصميم بگيريد كه به موقع چه خواسوته  -هدف هاي واقعي خود را مشخص سازيد (5

 كجا برسيد.

به يك هدف اصلي و مركزي احتياج داريد. يك هدف در زندگي  -درباره هدف اصلي خود تصميم بگيريد (6

 هاست. هدف شما وجود دارد كه مهمتر ازساير

باورهوايي كوه دربواره توانمنوديهاي خوود داريود از هور عامول ديگوري بيشوتر  بور             -باورهايتان را تحليل كنيود  (7

خواهيود بوه آن دسترسوي     گذارند. دقت كنيد كه باورهاي شما با آنهه كوه موي   احساسات و رفتار شما تأثير مي

 پيدا كنيد، مثبت و ساگارتر باشند.

خواهيود شوروع    از اينكه به سوي هدف خود حركت كنيد يا ببينيود كوه از كجوا موي    قبل  -از آغاز شروع كنيد (8

 بين باشيد. خواهيد صادق و واقع كنيد درباره آنهه مي

  گذاري كنيد. پيشرفت خوود را در فواصول زمواني مختلود انودازه      عالمت -گيري كنيد پيشرفت خود را اندازه (9

توانيود در صوورت لوزوم     به چه اندازه و حودي اسوت. و موي   شويد كه پيشرفت شما  بگيريد. اينگونه متوجه مي

 اصالحات الزم را به عمل آوريد.

بنودها بور سور     موفييت به معناي حل مسائل مختلد و از ميان برداشتن موانوع و راه  -بندها را از ميان برداريد راه (21

 راه و رسيدن به هدف است.

اي برخورداريد كه در كارتوان بوه يكوي از     انمنديشما در خود از تو  -در زمينه كاري خود به تخصص برسيد (22

%موا روي اشوخاح حا ور در فعاليوت خوود بييونديود. ايون را يكوي از         21ها تبديل شويد مي توانيد به  بهترين
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ايود دسوت ار    هاي خود در نظر بگيريد. همه روزه روي آن كار كنيد و تا زماني كه به اين هدف نرسيده هدف

 كار نكشيد.

بيش از هر عامل ديگوري     معاشرت كنيد اينكه با چه كساني زندگي و كار و معاشرت كنيدبا اشخاح مناس (21

ها پرواز كنيد از امروز مصمم بشويد  خواهيد عياب بشويد، با عياب گذارد. اگر مي شما تأثير مي تروي موفيي

 شناسيد معاشرت كنيد. ها را مي ها را دوست داريد آن با اشخاصي كه آن

اي براي عمل و اقدام داشته باشد. از يك نابغوه بودون برناموه     يك آدم معمولي اگر برنامه -دست به كار شويد (23

تورين   دهود كوه بوه پيهيوده     ريزي كردن و سازماندهي از قبول بوه شوما امكوان موي      زند.توانايي در برنامه جلو مي

 هاي خود دست پيدا كنيد. هدف

كه توليد خود را دو يا سه برابر كنيد. اين كار بايد مديريت بور زموان    بياموزيد -مديريت زمان را رعايت كنيد (24

هايي در نظر بگيريد و بعود از آن روي بهتورين    پذير است. هميشه از قبل از اين كه شروع كنيد، اولويت امكان

 طرز استفاده از زمان كار كنيد.

هايتوان را   فده وقتوي صورف كنيود و هو    همه روزه، همه هفته، همه ماهو  -هايتان را مرور كنيد همه روزه هدف (25

كنيود. آموادگي آن را داشوته     مورد ارزيابي مجدد قرار دهيد. مطمئن شويد كوه در جواده درسوت حركوت موي     

 كنيد هدف هايتان را اصالح كنيد. باشيد كه در صورت لزوم با اطالعات جديدي كه دريافت مي

هن خود باشيد. تصورات ذهنوي شوما پويش برناموه     سازي ذ كارگردان فيلم -هايتان را مجسم كنيد پيوسته هدف (26

 هاي بعدي شماست. فعاليت

شما در خود و پيرامون خود از قدرت بسياري برخورداريود كوه آنهوه را     -هوشيار خود را فعال كنيد ذهن فرا (27

 دهد. خواهيد و به آن احتياج داريد، در اختيارتان قرار مي كه مي

هاي خود را رعايت كنيود و بوا ايون حوال در فراينود رسويدن بوه آن         هدف -انعطاف داشته باشيد عدر همه مواق (28

تر، بهتر و جديدتر باشيد. اگر روشوي مورثر    تر، ارزان هاي سريع راهمترصد انعطاف الزم را داشته باشيد. پيوسته 

 هاي ديگر استفاده كنيد. شود، بخواهيد كه از روش واقع نمي

يتي برخورداريد كه تا به حال براي حل مسوائل موورد اسوتفاده    شما از خالق -خالقيت ذهني خود را آزاد كنيد (29

خود بر هر مانعي غلبه كنيود و بوه   فراست توانيد به كمك هوش و ايد. شما يك نابغه باليوه هستيد مي قرار نداده

 ايد برسيد. هر هدفي كه براي خود تعيين كرده

مديد، همه روزه براي رسويدن بوه آن   وقتي به سمت هدف خود به حركت درآ -همه روزه كاري انجام بدهيد (11

 گرا باشيد تا به موفييت برسيد. كاري صورت بدهيد. عمل

و سرانجام توانايي شما در مداومت كردن بويش از سوايرين موفييوت را در     -مداومت كنيد تا به موفييت برسيد (12

از قبول تصوميم    شود. مداومت به معناي داشتن نظم و انظباط شخصي در همه كارهاست. زندگي شما سب  مي

 بگيريد و مصمم شويد كه هرگز و هرگز تسليم نشويد.

  

 
 


