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 همه راز موفقیت

 
 نام کتاب: همه راز موفقیت                

 نویسنده: احمد حلت                

 

 راز اول: تصویر ذهنی .

ک:ایست. بعدی.کش )بررای افکرار   تفکی  -هزار فکر05روزانه   –افکار مثبت و منفی   -) ضمیر خودآگاه و ناخود آگاه

 منفی(

 )کاترین پاندر(« سحر واقتدار.توست. سرشار از کالم تو عصای معزه گر  »  راز دوم:

 گزاری موفق. راز سوم:هدف

 ) اولویت بندی ارزشها.(                   

 راز چهارم: جادوی تجسم خالق.

 تصویری روشن از آرمان یا آرزویتان خلق کنید. -1

 دقیقه ای بسازید که قهرمان فیلم شما هستید. 3تا 1یک فیلم سینمایی  -2

 آرزویتان بدانید. خود را الیق -3

 فیلم را رها کنید.)در نا خودآگاه خود( -4

 راز پنجم: غنیمت شمردن فرصتها.

 )ع(حضرت علی ) چه پرشتاب است گذر ساعتها در روزها و روزها در ماه ها و ماه ها در سالها و سالها در عمر.( -

 .(آرزو کوتا کردنخالص گردانیدن اعمال*  )به خصلت انسان پرهیزکار: غنیمت شمردن فرصتها* -

 چند توصیه مهم:

 آماده حرکت باشید. -1

 کارهای متعارف روزانه را تحت فرمان خود در آورید.)رهایی از اسارت عادات( -2

 پاسخ مثبت به یک پیشنهاد به معنای پاسخ منفی به پیشنهاد دیگر نیست. -3

 همیشه کارهایتان را تجزیه کنید. -4

 همیشه قاطعانه به کارهای خود رسیدگی کنید. -0

 ان نرود.ادتتعیین زمان شروع خاتمه کارها ی -6

 همیشه تعداد زمان برای برنامه ریزی خالی بگزارید. -7

 ناخدایی که دوربین و آینده نگراست هیچ گاه به بالی کشتی شکستگی گرفتار نمی شود. -8

 همیشه براساس برنامه ها عمل کنید. -9

 همیشه به پایان کار فکر کنید. -15

 سر از بی راهه در خواهید آورد. ,یداگر ندانید به کدام سو می رو -11

 وقت ماده ای است که زندگی ازآن ساخته می شود. -12

 وقت عاقل ترین مشاور انسان است. -13

 وقت قیمتی ترین چیزی است که انسان می تواند آن را خرج کند. -14
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 مشروط به آن که بدانیم با آن چه کنیم. ,اکنون لحظه خوبی است  -10

 (DO it Nowراز ششم:)

 ادوی زیستن دراکنون جاودانه.راز هفتم: ج

 راز هشتم:انعطاف پذیری.

 راز نهم: قانون پیگیری.

 راز دهم قانون کنترل.

 

 فوت های موفقیت:

 قرار مالقات با هنرمند درون.( -خالقیت.)نوشتن در صبح خانم جولیا کامرون -1

 باال بردن معیار. -2

 خود اعتراف کرد.(نحوه برخورد)درست با ناکامی ها .( )باید به موفق بودن و شدن  -3

 غم یک دقیقه ای )ماندن در غم و ناراحتی تنها برای یک دقیقه.( -4

 ))خداوندا مرا آن ده که مرا آن به((

 
 


