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 گرفته شوند   ده یناد   دی که با  تی درباره موفق   ج ی افسانه را   5
 مقدمه 

 ." دهندی م را   وه ی م  ن ی بهتر   کنند ی مرشد    ر ی که د   ی "درختان 

 ر ی مول

 ؟ ... شما افتاده است ی اتفاق برا  ن یچند بار ا

 ی سرگرم   د،یبرس  و به کمال  دیخود انجام ده  یزندگ  در  ی شتر یب  یکارها   دیخواهیمشما  
حرفه    کیبه سمت    ای  د، ی کن  یکسب و کار خود را راه انداز   د،یمورد عالقه خود را دنبال کن

که شما را به آن   دیکنیم  عادت مثبت   کی  جادیشما شروع به ا  ...  .و    ،گام بردارید  دیجد
ب   رزش،. وهدایت کندسمت   شبانه، مطالعه و   نیروت  شن،یتیشدن، نوشتن، مد  داریزود 

 ره ... یغ

و   عزم  با  چ  کی  ی برا  دی)شا  دیکنیمشروع    یادی ز  ارادهشما  سپس  باعث   یز یهفته(. 
 ی دادهایدر محل کار، رو   دیپروژه جد  کی:  دیخود را کنار بگذار  هچند روز  عادت  تا  شودیم
 . رهیخانواده و غ با  مالقات یبرا اختصاص زمان ،یمار یخانه، ب  رمنتظرهیغ

.  دیشویم  دوراهداف خود  از    شتری شما ب  نیو بنابرا  شوند،یمدام ظاهر م  "شلوغ"  یروزها
 . دیگذاریمکنار  یخود را به کل  دیزود عادت جد یلیخ

مثبت تالش   عادت های  جادیا  یبرا  بارهاوبارها  ایآ  ست؟ین  طورنیاخسته کننده است،  
 ؟موفقیت الزم را کسب نمایید دیا نتوانستهاما  ،دیاکرده

 ی لی. شما خد یانجام ده  یکار   هیچ  دیتوانینم  گر یکه د  دیکنیم  احساساوقات    ی گاهحتی  
 . دیخسته هست کامالا و  فرسوده یلی، خپرمشغله 

  باور محدود کننده چند  شودیمکه مانع شما  یز یدرست نباشد چه؟ اگر تنها چ نیاما اگر ا
 . کنمینمصحبت  یمنف یمن در مورد باورها   توجه داشته باشید کهباشد چه؟ 
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 ح یموثر است، در مورد روش صح  یز یچه چ  نکهیدر مورد ا  یمتعدد  باورها و اعتقاداتما  
از   یار ی. در ظاهر، بسمی دار  م،یانجام ده  دیبا  ت یموفق  یانجام کارها و در مورد آنچه که برا 

  واقعاا   چنین  هم  هاتیموقع  یو در برخ  رسندیمبه نظر    ی زش ی انگباورها کامالا مثبت و    نیا
 ل یتبد  یزشیانگ   یهاافسانهآنها به    گر،ید  یهاتیموقعاز    یار ی، در بسحالبااینهستند.  

.  دارند یمعادات مثبت باز    جادیو ما را از ا  کنندیمفلج    کامالا ما را    شرفتیپ  روند  که   شوندیم
 م ... هد حیتوض یدبگذار

 پنج افسانه درباره موفقیت 

واقعاا سخت    ت یموفق   ی است که برا   ن ی ا   د یانجام ده   د ی که با   ی : تنها کار 1افسانه شماره  
 . د یتالش کن 

است که مردم در طول   ی شخص  یها شکستاز    یمین  ،مسئول حداقل   ییتنهابهباور    نیا
ممکن است مضحک به نظر برسد،    موضوع  نی . ااندکردهبا من در مورد آنها صحبت    هاسال

 دارد! قت یاما حق

  نکه یمستلزم کار سخت است، صرف نظر از ا  تی موفق  کسب  به هر حال، همه قبول دارند که
. مالکوم  دیکن  راه اندازیتجارت موفق    کی  ای  برنده شویدماراتن    مسابقه  کی  در  دیخواه  یم

 مهارت یا تخصص   کیتسلط بر    یکه برا  دیگویم(  Outliers)  "از ما بهتران"  گلدول در کتاب
تمر  10000  باا یتقر زبان ساده  رانهیگسخت  نیساعت  به   ی ز یچ  یسخت کوش  ،الزم است. 

 . دیهوشمندانه کار کنبسیار  اگر  ی حت د،یاز آن اجتناب کن دیتوان یاست که نم 

احتماالا  حالبااین شما  و    ی کارها  ،یشغل  یهاتی مسئول،   یخانوادگ   یها تیمسئولخانه 
عادت    ی رو   ،سخت متمرکز و  تا هر روز    دی کنیم  دایپ  ی. از کجا زمان و انرژ دیدار  زین  یگر ید

که    دیعادت کن  قصد داشته باشید، ممکن است  مثالعنوانبه  د؟یکار کن  دیمثبت جد  های
روز   کن  قهیدق  30هر  روزهادیورزش  آن  در مورد  اما  ندار  قهیدق  30که    یی.  چه    د،یوقت 

 . دیده یمادامه  ورزش نکردنو سپس به    دیکنینم آن روز ورزش  شما  ؟دییگویم

2

https://www.instagram.com/novinlive/
https://fidibo.com/book/103284-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fidibo.com/book/103284-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fidibo.com/book/103284-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://www.amazon.com/gp/product/0316017922?ie=UTF8&tag=marandang-20&linkCode=as2&camp=1789&creative=9325&creativeASIN=0316017922


 گروه آموزشی زندگی نوین                                   

 

www.novinlive.com                                                                
@novinlive 

  و  حداقل در ابتدا  ست،ی ن  تیعنصر موفق   نیترمهم  یاست که سخت کوش  نیخبر خوب ا 
 نیکه در ابتدا مهم است ا  یز ی. تنها چدیاکردهعادت    کی  جادیکه تازه شروع به ا  یزمان

  یسع  نکهیا  یجابه  ،نی؛ بنابرا دیانجام ده  یمدت کوتاه  یعادت را هر روز و برا   نی است که ا
 . دیدر روز شروع کن قهیبا حداقل دو دق  د،ی ورزش کن  وزدر ر  قهیدق   30 دیکن

 چ یکه به ه  کندینم به شما کمک    مسلماا در روز    ورزش  قهیدو دق  !!!دیممکن است تعجب کن
 دارد؟ یا دهیفاچه  انجام این کار پس د، ی ابیدست  اینتیجه

 ی روزمره است. عادت کار   روتینو    روال  کیصرفاا عادت کردن به    جا نمهم در ای  نکتهتنها  
. انجام  دیآیمبه سراغ شما    یعیکه به طور طب  یز ی چ  ،دیده یمانجام    ارادهاست که بدون  

 ن یتا ا  دهدیمرا آموزش    "تینگول یشکنج س به نام "از مغز شما    یبخش  کار  یک  ههر روز
 کند.  یع یطب برایتان واک زدن هر روز صبحمس اندازهبهکند و آن را   تیرا تقو تیفعال

 ویدئو 

مکان خاص    ا یزمان    کی در    ههر روز  تیشما به روند انجام فعال  مغزدر عرض چند هفته،  
 قهیهر هفته دو تا پنج دق  دیتوانیم است که    بعد از گذشت این دوره زمانی.  کندیمعادت  
و مداوم برای انجام یک کار آهسته    حرکت  .دیده   شیافزا  ،برای ایجاد عادت جدید   زمان را
  تبدیل کنید روال روزمره خود    هب  ج یتدربه  آن کار را  که   دهدیمامکان را    ن یبه شما ا  خاص

 . دی خود سازگار شو دیبا عادت جد و 

به    نیو ا  دیرس  دیخواه  دقیقه ورزش در روز  30یعنی    در عرض چند هفته، به هدف خود
 . شودیم  لیتبد تانیزندگ درعادت   کی

 : برای موفقیت  1شماره    ی دی کل نکته 

  حساب به  ر ییتغ  یسوبهمهم است، اما گام دوم    یسخت کوش  د،یداشته باش   اد یفقط به  
تنها در آن   د، ی عادت کوچک سازگار شد  کیکه با    یقدم ثبات است. هنگام  نی اول  .دیآیم

 .  دیآن کار کن یتر رو سخت د یصورت با
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به موفقیت    د ی و اگر به آن نرس   د ی داشته باش  ی ضرب االجل سخت   د ی: شما با 2افسانه شماره  
 خورد.   د یشکست خواه   و   نخواهید رسید 

برا  ایآ مهلت   کیبه اهداف خاص در    دنیرس  یبرا  د ی جد   عادت های   جادی ا  یدر تالش 
در   دی"من با  ا،یماه کم کنم"    کیدر    کیلو  10  دی مانند، "من با  یز یچ  د؟یشده هست  نییتع

 شوم."   شناخته شده سندهینو کیسال  کیعرض 

.  دیرا انجام ده   یکار   دیتوانینمضرب االجل    نییکه بدون تع   دی ممکن است باور داشته باش
 اندازند، یاز موارد شما را عقب م   یار ی ها واقعاا در بساالجلکه ضرب  میاما اگر به شما بگو

 چه؟ 

 : افتد ی م به دو صورت اتفاق   مسئله   ن ی ا  

که به دنبال   اینتیجه  یعنی  ،کند یمضرب االجل توجه شما را به هدفتان جلب    کی اول،    -  1
نوشتار خود،   تیفیدر مورد ک  یانتقادقضاوت    ایوزن خود    ی. شما هر روز با بررسدیآن هست

که چقدر خوب   نگران این خواهید بود  دائماا و    کرد  دیخواه  یابیارز  را  خود  به طور مداوم
 . دیاکردهعمل 

قابل    جهینت  چیاست که در چند هفته اول ممکن است اصالا ه  نیا  افتدیماتفاق  که    یز یچ
 کیلومتر هم نتوانید  مین  به اندازه  ی. ممکن است حت دیاوری به دست ن  و محسوسیمشاهده  

از   یهمه بخش  نهای. اد یدچار مشکل شو  یدردبخور بهو  معنادار    زیهر چ  در نوشتن  ای  دی بدو 
 شرفت ی عدم پ  نی. اکنند یم  یآن را ط  هاانسان  است که همه  مهارتتوسعه    یع یطب  ندیفرا

آنچه را که الزم   دیشما را دلسرد کند. ممکن است احساس کن  تواندیم قابل مشاهده واقعاا  
 طورکلی بهکه    در شما ایجاد شود   زه یانگ   این  و ممکن است  د،یندار  )مانند استعداد(   است

 . دیهدف خود را رها کن

کار را دست   کیانجام    ی برا   ازیافراد زمان مورد ن  دنشویباعث م  ن یها همچناالجلضرب  -  2
 ی ها جنبهاتفاق در همه    نیکه ا  دی د  دیخواه  ،دی به اطراف نگاه کن  بادقتاگر    .رندیکم بگ
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.  دهندیمرا از دست  تعیین شده . مردم اغلب در محل کار ضرب االجلدهدیمرخ   یزندگ
 جاد یا  برای خود  یرواقعیانتظارات غ  ستند،ین  ی که عمل  دیکن   نییرا تع  ییاگر ضرب االجل ها

 . د برد نخواه  نیشما را از ب زهیانگ  یزود بهکه   دیاکرده

بوده و    مشخص  کامالا ی  و مکان   یزمان  از لحاظ   ها االجلضربنکته مهم است که    نیدرک ا
سخت واقعاا   یهااالجلضرب  ایمثال، آ  ی. براستند یسودمند ن  طورکلیبهدارند، اما    تیقطع

ندارند.    تاثیر زیادی  مهم هستند؟ نه،  ،یزندگ  ردهندهییمدت و تغ  بلند  عادت های  جادی ا  یبرا
  ی انداز کار خود را راه  و   کسب  ای  دیشو  خوبی  سندهیتا نو  کشدب  طول  هم  سال  10اگر    یحت
.  دی کن  فکر  ،خواهد داشت  تانیزندگ  هی بر بق  انجام این فرایند  که  یر ی تأث  بهتر است به  د،یکن

  وسته یرا آهسته و پ   خود  یهاگامبهتر است    ست؟یچ  زیاد به خاطر عجله  و    ی دستپاچگ
 رو به جلو. وستهیکوچک و پ یهاگامروز هر  ... دیبردار

 : ت ی موفق  ی برا 2شماره    ی دی نکته کل 

و   د یسفت و سخت را فراموش کن  یهااالجلضرب  نییدر چند هفته اول، تع  خصوصبه
.  دی روال مثبت خود را بساز  ایو اساس عادت    ه ی پا  و   دیآنچه مهم است تمرکز کن  یفقط رو 
. د یخود تمرکز کن  "بزرگ   "چرایی  یرو  د،یدار  ازین  یبهتر   کردیماندن به رو   زهیباانگ  یاگر برا 

  دیبه دست خواه  ییهاپاداشچه    ؟پیش ببریدرا    ...و    پروژه،  تعاد  نیا  دیخواهیمچرا  
چگونه کارها،  آورد؟  این  را    انجام  اکندیم  تریراضو    شادتر شما  دلیل   چرایی  نی؟  را   یا 

 الهام بخش شما باشد!  دیو بگذار دیبسپار خاطربه د،یسیبنو

 . دی باش ، دی و بهتر از آنچه هست   تر بزرگ  برای موفقیت  د ی: شما با 3افسانه شماره  

برایمهم هستند. همه    ،اهداف  که  است  رییتغ  فرایندهایی  آغاز    کیبا    دیبا   الزم  هدف 
، فکر حالبااین.  دیعزم راسخ داشته باش  دیبه آن اهداف با  دنیرس  ی برا  نیشوند. همچن

 ک ی؟ شما شروع به پرورش  افتدیم   یچه اتفاق  دیاز حد مصمم هست  شیب  یوقت  دی کنیم
 . ستیخوب ن  یکاف  دازهبه ان  دیکه در حال حاضر هست ی: کس دیکنیم  گری باور د
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که   طورهمانشده بودم.    شنیتی مد  یبرا   میهاتالش  ریاز حد درگ  شی من ب  ش،ی ها پسال
: "من به  گفتمیمبه خودم    یاندهی فزابه طور    ،افتییم  شیافزا  شنیتی عالقه من به مد

در درون   یمختلف   وبی کار بهتر باشم." متوجه ع  نیدر ا  د ی " و "باستمیخوب ن  ی اندازه کاف 
 . شدندیم  "رفع "  دیخودم شدم که با

 ی درها را برا   ،یطوالن  یزمان  یهادوره  در  شنیتی مد  ی از حد من برا  شی ب   یهاتالشاز قضا،  
باز کرد. خوشبختانه، متوجه شدم که وسواس   منروی  زیاد    استرسایجاد  از خود و    انتقاد

 رش یپذ"  یعنی  ،شنی تیمد  یاز اهداف اساس  یک یباعث شده بود    شنیتی من نسبت به مد
 را فراموش کنم. (self-acceptance" )خود

 است:    ن ی ا   یی برای موفقیت نها   جه ی پس نت 

. د یخود متعهد شو  یرشد شخص و سپس به    دی ریبپذ  دیکه هست  طورهمانخود را    دی شما با
کرد. اما   دیرشد نخواه  یبرا  یتالش مثبت  چی ه  د،یهست  "کامل"  واقعاا که    دیکنیم  فکر اگر  

 را یاست، ز  نیز مضر  دیانجام نده  یکار   چیکه ه  یااندازهانتقاد مداوم از خودتان به همان  
عادت    دیتوانینمهرگز    ،دیشویمخود متمرکز    بی معا  یبر رو   گونهوسواس  شکلیبه    یوقت

 . دی کن جادیا را در خود یدیجد مثبت  های 

 : ت ی موفق   ی برا  3شماره    ی دی نکته کل 

امروز تمام تالشم را خواهم " به    "بهتر باشم  دیمن با " . شعار خود را از  دی را دنبال کن  انهیراه م
تا هر روز   کندیمدر واقع شما را وادار    رایمؤثرتر است ز  اریدوم بس  شعار.  دیده  رییتغ  "کرد

ا  دیانجام ده  یاقدام مثبت بپذ  تیواقع  نیو همزمان  ممکن است   یکه هر تالش  دیریرا 
 نباشد.  نقصیب

 . دی را فدا کن   ز ی همه چ  د یبا   ت یموفق   ی : برا4افسانه شماره  

ها بدون استراحت، خوردن ساعت  ،: افراد موفقدیادهیبار شن  هاونیل یم  حتماا   داستان را  نیا
 .کنند یکار م دن یخواب ای
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،  کردیم  نیتمر  تاریساعت در روز گ  18به مدت    کالپتون   کی ار که چگونه    دیباش  دهیشن  دیشا
کف   یرفتن به خانه رو   ی جا به  در زمان  ییصرفه جو  یاوقات برا  یگاه  تسیگ  لی ب   نکهیا  ای

 . کردیمکار    وقفهبدون    اختراع المپبرای    روزها  سونیچگونه اد  نکهیا   ای  ،د یخوابیمدفترش  

 همه این موارد چیست؟   و مشترک   ی ل اص  ام ی پ

 . دیکن یخود را قربان  هیاول یکیولوژیزیف یازهاین یحت د یبا د،یموفق شو دیخواهیماگر 

مورد تحسین قرار   یامروز   یهاشرکت  تبلیغات  ریتحت تأث  ما و   در فرهنگ  هاداستان  نیا
افراد هر روز در   نیا  ای: آدیسوال مهم غافل شو  کیاز    شوندیها باعث م. اما آنرندیگیم

 نه! کردند؟یکار م  یسطوح مافوق بشر 

  ، روز شبانهدر    دنیبا حذف صبحانه، کمتر از شش ساعت خواب  کنندیم  یاز مردم سع  یار یبس
  دا ی مثبت خود پ  یهاپروژهو    هاعادت  یبرا   یشتر ی در محل کار، زمان ب  نکردن  استراحت  ای

  ی بهره ور کاهش    یبرا  یمطمئن  یها راه  عنوانبه  یاز نظر علم  یدیاقدامات شد  ن یکنند. چن 
و    ارادهقدرت    ،یر یگ   می تصم  ییتوانا  ،یهوش   ب یضر  ، یشما شناخته شده است. آنها انرژ 

 . دهندیم را کاهش   گریموارد د

  ت یو در نها  شودیمادامه دادن مشکل ساز    ی برا  یخواب کاف   ایزود، فدا کردن غذا    ای  رید
 .خواهید کردترک  مثبت را عادت های فرایند رسیدن به اهداف یا ایجاد   زود یلیخ

 : ت ی موفق  ی برا 4شماره    ی دی نکته کل 

چرا ،  افراطی و مضر  یهایفداکار   قی از طر  بیشتر  به دست آوردن زمان  یتالش برا  یجا به
کمتر  برا   یزمان  نکن  ،برخوردارند  یتر نییپا  تی اهم  از  که  ییزهایچ  یرا  زمان   د؟ی صرف 

 ی کمتر   ی هاشب  ای  اختصاص دهید  ونیزیتلو  یتماشا  و   ی اجتماع  یها رسانهبرای    یکمتر 
 . دیبگذران ،کشند یمکه تا دیر وقت طول  ییهایهمان یمرا در 

با   د یتوان ی م شما    ، برای موفقیت :  5افسانه شماره   به  د ی )و  را  به طور کامل خود    کبارهی( 
 . دی متحول کن
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، شادتر،  ترسالمکه    یفرد   د؟یدار  نده ی در آ  تحول یافتهفرد    ک ی  عنوانبهاز خود    یتصور   ایآ
و   یزندگ کار و    نیتعادل ب   جاد ی قادر به ا  شهی، فوق العاده سازنده، هم اعتماد به نفس تربا  
 باشد.  رهیغ

انجام   یکه کار   میکنیمپیدا    زهی انگ  ی. هرازگاهمیدهیمکار را انجام    نیا  یاکثر ما تا حد
اتفاق سال نو    طول روزهاینمونه آن در    نیترجی. رامیشو  آرمانی  آن فرد  تبدیل به  تا  میده

در   یز یهر چ  رسدیم. به نظر  میکنیم  یر یگ  م یتصم  ،یتوجهقابل  ین یبکه با خوش  افتدیم
 ممکن است!  دیسال جد

 د یدانیم" اما  !  بار، متفاوت خواهد بود  نی: "بله، ادیکنیم فوق العاده شروع    زهی شما با انگ 
روند   معموالا که   پ   این  فقطرود یم  شی چگونه  خوب،    ...   مانندیم  یباق   تصمیمات  . 

 . گرید یمدت یبرا  دنبمان و آرزوها  ماتیتصم

  ی . وقت خواهد شد  شما  شکست   ل یدل  تبدیل به  از حد شما در واقع   شیب  اقیاشتدر اینجا  
دچار  د،یکن جادی زمان ا کیدر  را دی دو عادت جد یحت ای  دیشش عادت جد دیکنیم یسع

و گیجی تمرکز  و    دیخواه  عدم  عادت  ایجاد  در  ادیز  احتمال بهشد   د یشکست خواه  یهر 
 خورد.

 ن ی : کشف مجدد بزرگترقدرت اراده   "  به اراده دارد. در کتاب  از ین  راتییتغ  جاد ی ا  رایچرا؟ ز
 (Willpower: Rediscovering the Greatest Human Strength)  "ی  انسان  یرو ین

که   دهد یم  ح یحوزه، توض  نیدر ا  متخصصین  نیتراز برجسته  یکی   ستر،یباوما  ی ، اثر رو 
 از   یکه مقدار محدود  یبه همان شکل   م،یدار  را در اختیار  از اراده  یمقدار محدود  ،چگونه ما 

به طور همزمان، اراده   دیدو عادت جد   جادیا  ی. تالش برا م یدر طول روز دار  یکی زی ف   یانرژ 
ب را  کار تقس  نیا  نی در دسترس شما  انجام هر    یم  میدو  و  برا  کیکند  را  آنها  شما   یاز 

 کند.  یدشوارتر م 

 : ت ی موفق   ی برا 5شماره    ی دی نکته کل 
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ا  زی آم  تی موفق  یدگرگون آغاز    کی  جادیبا  واحد  ترجشودیمعادت   نیترسادهابتدا    حاا ی، 
 ، د ی اندادهعادت را انجام    نیماه به طور مداوم اول  کیکه حداقل    یعادت. عادت دوم را تا زمان

 شما هموار کند.  ی روز یپ نیدوم  یراه را برا ،شما  یروز یپ نیاول  دی. بگذاردی شروع نکن 

 نتیجه گیری

خود   یدر زندگ  راتییمثبت و تغ  عادت های  جادی بار در ا  نیاست در گذشته چندممکن  
، سرتان شلوغ استاز حد    شیکه شما ب  ستی بدان معنا ن  نیا  اما  .د یشکست خورده باش

 شما که    دیدادیمدرون خود پرورش  از باورها را    یفقط برخ  شما.  دیتنبل هست  ای  انضباطی ب
تفاوت را   د،ی باورها رها کن نیا بندهیکه خود را از چنگ فر ی. هنگامداشتند یمرا عقب نگه 

 . دی د دیخواه

کار را   آنو فقط    دیکنیمچقدر خوب کار    ایکه چه مدت    دیدر چند هفته اول فراموش کن
را فراموش   گری د  یزشیهر افسانه انگ  ایخود    ریی، تغ هایفداکار ،  هااالجلضرب!  دی انجام ده

عادت مثبت    یرو  قهیاست که هر روز دو تا پنج دق  نیا  دی انجام ده  د یکه با  ی. تنها کار دیکن
 ! همین. دی خود کار کن

 است ... نوبت شم حاال  

 داشت؟  یشتر یب  تیشما جذاب یبرا   در این مقاله یک از نکات ذکر شده کدام ▪
 در گذشته شما را عقب نگه داشته است؟ هاافسانه نیاز ا کی چیه ایآ ▪

خود را   یهادگاهی دو    دی سیبنو  ریخود را در ز  ت ا نظر  لطفاا م.  یم از شما بشنویدوست دار  ما
 . دیبه اشتراک بگذار دیگرانبا 

 منبع: 

marcandangel.com   

 ترجمه و اقتباس: 
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 الدین مشایی   غیاث
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